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I

Trairiczna, krwaw plam w dziejach Polski XVII-go wie-

ku sterczca sprawa pochwycenia w Warszawie, cicia na-

stpnie w Memlu przez elektora Fryderyka Wilhelma, Kry-

styana Ludwika Kalksteina—wymaga dla zrozumienia zwizku
swego i caoci obszerniejszego nieco wstpu sigajcego

w odleglejsz Polski, Pruss i Brandenburgii przeszo. Wst-
pny ów rzut oka wykae zarazem sam si logiki obj-

tych przeze faktów niezrównan ow potg i wytrzymu-

jc wszelkie próby niespoyto podwalin, na których budo-

wa Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszym wieku panowania

Jagiellonów si wzniosa a których próchno i zgnilizna w po-

czeniu z zewntrznemi burzami XVII wieku zachwia i oba-

li nie byy jeszcze zdolne. Jeeli wiek nasz jest epok two-

rzenia si wielkich politycznych organizmów na podstawie

pierwiastku centralistycznego, jeeli si zdaje dawa suszno
kreacyom pastwowym, zawdziczajcym cao i istnienie

umiejtnie funkcyonujcej machinie wojskowej i administra-

cyjnej, staje krwawa i bolesna sprawa bdca przedmiotem

niniejszego opowiadania, nie ze swej gboko tragicznej, ale

ze swej politycznej strony jako wietne stwierdzenie niespo-

ytoci pierwiastku federacyjnego w yciu pastw, spoeczestw
i narod('nv. Wzniesiony na podstawie pierwiastku federacyj-

nego, na wzajemnem uznaniu i uszanowaniu zobopólnych

praw i waciwoci organizm, robi wraenie owych wieko-
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trwaych piramid staroytnego Egiptu trzymajcych siQ w nic-

naruszahiej caoci wasnym ciarem samorodnych bry,

Ictórym l<ielnia mularza oszczdzia wszcll<iegu sztucznego

l<lejenia. Przypatrujc si genezie Polsl<;i w XV i XVI wie-

ku, widzimy wyranie ow spontaniczn, ow pracujc ja-

koby samo przez si i z siebie dziaalno pierwiastl<u fe-

deracyjnego. Gromadz si, l<upi ol:oo Polsl>:i XV-go i XVI-go

wieliu najrozmaitsze plemiennem pochodzeniem, wiar, jzy-

l<iem, tradycyami dziejowemi ywioy, bo zwizelc z Polsl^

reprezentuje im -Molno tal^, jak owe czasy pojmoway.

Wolno taka nie obejmowaa naturalnie ani swem okiem,

ani swym programem ludu. Lud wiejslci straci bd to na-

ówczas ju swoj niezaleno, lub by jeszcze odlegy od

myli choby nawet tylko jej odzyskania kilku wiekami. Je-

li tu wic o wolnoci mowa, moe by ona tyllv0 o wolno-

ci, o prawach, o swobodach pierwiastków, które w owej

epoce byy czynnikami politycznego i narodowego ycia, któ-

re reprezentoway i wyraay za siebie i za drzemice pod

sob nisze warstwy spoeczestwa ca summ moralnej

i duchowej istnoci narodowej. Koció, szlachta, miasta, —
otó, powi-edzielibymy, trzy czynniki wchodzce w owych
czasach w rachub, otó trzy róne duchowo, politycznie

i spoecznie pierwiastl>:i, które si skaday na cao ówcze-

snego publicznego ycia, z Ictórych kady z osobna domaga
si wasnego zakresu wolnoci i samorzdu, zdobywa go

sobie, jeeli mu go zaprzeczano, bola i chroma jeeli mu go

si zdoby nie udao.

Zwracajc si od tych uwag i spostrzee ogólnego

charakteru do kraju i spoeczestwa, które przez wiek XV
i XVI pozostan najwietniejszem i najwicej uderzajcem ich

stwierdzeniem i sprawdzeniem, do owych Pruss nad Wis
i Batykiem, wydartych Polsce zdrad, podstpem i gwatem
zavonu krzyackiego, gdy byy jeszcze sowiaskiemi lub lite-

wslciemi, wracajcych do niej wysikiem wasnej energii, gdy

ju przewanie stay si niemieckiemi,—widzimy take nie co

innego, jak yw gr i robot owych czynników i reprezen-

tantów redniowiecznej wolnoci. Có, zapytalibymy, staje

si ludnoci Pruss pobudk i powodem do zrzucenia krzy-

acl^iego jarzma, do zapalenia jednej i tej samej Lutowej nocy

[)amitnego ro1<u 1403, owych supów owitych w som' i smo-



, których ognie miay zwiastowa krajowi pierwszy dzie
odzyskanej swobody? Odpowiedzi na to zapytanie jest wy-

toczony w szczerze nieaiieckij, po niemiecku pisanej, po

prusku czujcej i mylcej kronice Kaspara Schiitza z ko-
ca XVI wieku, akt oskarenia przeciw zakonowi krzyackie-

mu. Zacny sekretarz miasta Gdaska, autor kroniki, zapisuje

gos wymownego reprezentanta sprawy pruslciej, Jana Baisena,

w obec króla Kazimierza Jagielloczyka. ,,Rozumielimy", prze-

mówi, ,,e na mocy naszego cliemisl<iego przywileju jeste-

my wolni w kraju naszym od wszellcich ce i ciarów.
Tymczasem zakon naoy nam najrozmaitsze nowe ca, ci-

ary i podatki, pogorszy monet, miary ol^ciowe i wagi,

zniszczy nas na dobru i mieniu, dowiadcza na nas roz-

maitej rozpusty i cliciwoci. A przecie nie dla tego wzi
nas za poddanych, aby nas uciska i niszczy, lecz aby nas

w nadanych a zarczonych swobodach i prawach utrzyma.

Ostatecznie a co najwaniejsza, dla czego królestwa, kraje

i ludzie od jednego do drugiego przechodz pana, dopuszcza

si zals;on w kraju wielu gwatów i nieprawoci lub pozwala
na takowe. Nikt nie doznawa opieki prawa; tyrania wzia
przewanie gór; tylu byo panów w lvraju, ilu wielkich nn-

strzów i dygnitarzy zalconnych. Wszeteczestwo, bezwstyd

i zbrodnia byy poród nich rzecz tak rozpowszechnion,

e zaledwie wypowiedzie mona. Bóg w niebie, anioowie

Jego i wszyscy wici brzydz si temi wystpkami! Bez-

czecili i gwacili nasze ony, dzieci i czelad. Naszych przy-

jació, rodziców i dzieci, braci i krewnycli tale ze szlachty

i z miast mordowali bez wyroku i prawa, bez wysuchania

sprawy, bez wszelkiej winy, jedynie z rozpusty, tak w nocy,

jak we dnie, tak skrycie, jak publicznie. Wizili ich po tur-

niach, kaleczyli i topili, a nikt nie móg uzysl<a sprawiedli-

woci, jak wszystko to i wiele wicej jeszcze w szczegól-

noci Waszej Królewskiej Moci szerzej oznajmiemy, a w ra-

zie potrzeby pimiennemi stwierdzimy dowodami. Aby temu

wszystkiemu zapobiedz, aby tak nadzwyczajnej tyranii poo-y koniec, Bogu na chwa, krajowi na korzy, r^.aby nie

usuwa si z pod nalenego i winnego naszym panom pij-

suszestwa, bylimy zmuszeni zawrze w roku 1440 zwizek
i jedno ndzy sob w celu oparcia si niespraw^iedliwoci,

gwatom, chciwoci, wszeteczestwu, bezwstydowi, a zobowi-
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zalimy si sta wytrwale jeden przy drugim. Zwizek tene
pochwali nasamprzód wielki mistrz Pawe von Russdorf

wraz z lvilku dygnitarzami. Lecz Konrad von Erliclishausen

nastpca jego i teraniejszy mistrz Ludwik von Erliclishausen

chcieli znie zwizek tene, choby cay l-:raj przy tej spo-

sobnoci mia by zgin. Osl<:ary nas wobec papiea i ce-

sarza, nazwa nas heretykami, zdrajcami, buntowniczymi pod-

danymi. Stawilimy si przed oblicze Jego Cesarsl-:iej Moci
i wytómaczylimy si z wszelkich zarzutów. Cesarz przecie,

który dawniej zwizek nasz pochwala i zatwierdzi, cofn
swe przyzwolenie, aby si zal-:onowi przypodoba. Kie by
naszym sdzi, a wyda przecie wyroi bardzo uciliwy.

Nie mia na w^zgldzie sprawiedliwoci, lecz przychylno za-

Iconu. Dla tego te nie moglimy pdzi w ten sposób ycia

dalej, lecz powierzylimy si Bogu, uczynilimy z koniecznoci

cnot, postanowilimy pomaga sobie wzajemnie na pod-

stawie zwizku w odpieraniu gwatów gwatem a tyranów na-

szych nie moglimy uzna za prawowit wadz. Wypowie-

dzielimy im nasze przysig, powinno i posuszestwo, za-

jlimy wiksz cz miast i zamków, mamy prawie cay
kraj w naszem posiadaniu a jeeli nie moemy si wyzwoli

z pod podobnej tyranii, czego przecie si z pomoc Bosk
spodziewamy, wolimy wszyscy raczej mierci zakosztowa,

anieli w ten sposób przez cae ycie w brzydkiej niewoli

i gwatownym ucisku wraz z dziemi, onami i przyjaciómi by
ciemionymi, na ciele i mieniu krzywdzonymi. Poniewa je-

dnake, Najjaniejszy Królu, poddani nie mog pozostawa bez

rzdu, równie jak ziemia bez soca, wysali nas nasi starsi

do Waszej Królewskiej Moci, aby nas Wasza Królewska

Mo pozostawia przy naszych chemiskich, lubeckich czy

pragskici prawach, przy naszych przywilejach, starych swobo-

daci i prawach, chwalebnych przodków Waszej Kr. Moci
i wasnych Jej postanowieniach; mianowicie, aby zburzone

zamki ku wiecznej rzeczy pamici pozostay zburzonemi a nie

byy nigdy odbudowane... Wród takich to i jakichkolwiek-

bd innych jeszcze warunków, prosimy o opiek i obron
Waszej Królewskiej Moci. e W. Kr. Moci, jako dawnemu
Panu dziedzicznemu a teraz jako nowej i dobrowolnie obranej

zwierzchnoci bdziemy poddani bez wszelkiego przymusu,

e Jej zdobyte miasta i zamki oddamy, bdzie dla Waszej



Król. iMoci nic tylko uytccznm, lecz take chwalebnin

i sawnem, bo pierwsz korzyci W. Kr. Moci ztd bdzie

powikszenie i pomnoenie Jej krajów i wzmocnienie pa-
stwa. Nieprzyjaciel Twój, Najjaniejszy Panie, l)cdzie si

Ciebie tern bardziej obawia a po dwustu latach ci^ej wojny

i zatargu przyjdzie do cigego i trwaego pokoju... Dalej,

poniewa zakon jest zarazem Twoim i naszym nieprzyjacielem,

moe by tem atwiej i pewniej wypdzonym a zaszczytnem

te bdzie dla Waszej Król. Moci, e si ujmiesz za nami,

jako za ucinionymi. Nadto zasuysz sobie W. Kr. Mo na

wieczn wdziczno nasz i posuszestwo a znajdziesz nas

zawsze gotowymi na swe usugi. Nie opucimy Ci nigdy.

Gdyby za vto powiedzia, e nie naley gasi, skoro si u nie-

go nie pali, wedug starego przysowia, to niecliaj W. Król.

Mo zeclice pamita przeciwnie, e wanie jest czas gasi,

gdy si u ssiada pali. Skoro nam zakon naszych przywilejów

a wasnych przysig nie dotrzymuje, nie zachowa i z Wasz
Królewsk Moci ssiedzkiej przyjani i zawartego pokoju;

bo, jeeli sobie przypomniemy wieczny pokój z roku 143Ó, za-

ma go ju kilkakrotnie, gdy pracowa na soborze Bazylej-

skim, aby nie ustpowa wymówionych dóbr, zakaza wolnego

przyjazdu do Krakowa, zabroni swym poddanym ^wolnego han-

dlu z Polsk, kaza pocina mieszczan z Arnswalde bezpra-

wnie, a nie w chci zachowania pokoju, lecz z powodu nie-

dogodnej pory tylko wola jeszcze wojny nie rozpoczyna.

Nie bdzie te mona powiedzie, e Wasza Kr. Mo pra-

gniesz zabiera kraje obcych panów i wydziera komu, co

si Jej nie naley; gdy ls:raje te powracaj do W. Kr. Moci,

jako do dawnego dziedzicznego pana swego, któremu czci
podstpem, czci gwatem zabrane zostay. Odkd za zno-

wu si i prawem wojny przez nas a nie przez W. Król. Mo
odebrane zostay, teraz za oddaj si dobrowolnie W. Kr.

Moci; masz W. Kr. Mo obowizek wzi je susznie i spra-

wiedliwie w sw opiek, broni ich odtd i chroni a zawia-

dowa niemi, jako pan dziedziczny wasnem mieniem. Na to

zasuyy sobie u W. Kr. Moci wsie i miasta a oddadz
za Ni chtnie ludno, krew i mienie. W razie jednake,

gdyby ich W. Kr. Mo' nie chciaa przyj za swycli podda-

nych, prosimy równie i stronie przeciwnej nie dawa pomo-

cy i poparcia, bo przenigdy si nie poddamy nanowo rzdom
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zakonu; raczej jestemy gotowi, jak ju wyej powiedziano,

umrze raz poczciwie za nasze prawa i swobody, anieli co-

dziennie habic i upokorzajc mier widzie przed oczyma,

tyraski gwat cierpie, ony i dzieci widzie habionemi
i pada ofiarami rozpusty ich wraz z rodzinami i przyja-

ciómi." — Otó to al<t oskarenia ludnoci prusl<iej przeciw

panowaniu krzyaclciemu, znajdujcy po trzech wieków upy-

wie dziwnej wiernoci echo w akcie niepodlegoci Stanów Zje-

dnoczonych Ameryl-:i, otó zarazem uroczysty fakt oddania si
I^russ pod opiek polslc. Przemawia ze l<rzywda wspomnia-

nych przez nas czynników szlachty i miast nasamprzód; nie

miao za zbywa i na trzecim, kociele. wieckie duchowie-

stwo kraju nie doznawao ze strony krzyackiej wzgldniej-

szej praktyki od szlachty i miast. Nie omieszkao te stan
w zwizku z niemi w ogólnej manifestacyi przeciw panowaniu

krzyackiemu. Na zjedzie w Elblgu roku \\h\ widzimy bi-

slvupów chemiskiego, pomezaskiego i sambijskiego, skadaj-
cych hod królowi polskiemu wraz z reprezentantami miast

i szlachty. Wiadomy przebieg tej pamitnej wojny, wiadomy

jej ostateczny rezultat. Traktat toruski z roku 146Ó przy-

j>iecztowa zwyciztwem dzieo wyzwolenia kraju pruskiego.

Zachodnia jego cz z ujciami Wisy dostaa si pod pano-

wanie polskie z zastrzeenieni ludnoci wszelkich praw i przy-

wilejów; wschodnia, mniejsza, pozostaa zal-:onowi krzyacl<ie-

mu ze stolic Królewcem, jalco lennictwo polskie.

Przedstawia si teraz konieczno skrelenia w kilku

sowach prawnego i politycznego stanowis<a ludnoci l<:raju

pruskiego pozostawionego Krzyakom wzgldem zakonu, tu-

dzie zewntrznego przebiegu wypadków a do znanej dzie-

jowo sekularyzacyi w. mistrza Albrechta w r. i525. Jeszcze

za czasów trwania wadzy i panowania zakonu w caych Prus-

sach zwoywa w. nustrz w rónych czasach i w rónych ce-

lach zjazdy, zebrania, sejmiki szlachty, wilcszych i mniejszych

miast, duchowiestwa, na których obradowano nad podatkami,

nad cami, nad dostaw ludzi, zboa, pienidzy w razach

wojny. Kazimierz Jagielloczyk, obejmujc Prussy, zatwier-

dzi i rozszerzy ow organizacy i kompetency stanów

prusl<ich, nada jej zamiast zwyczajowego dot;id tylko funkcyo-

nowania prawne stanowisko, obdarzy stany pruskie pierwszym

niemal i naczelnym gosem w^e wszystkich waniejszych



— 7 —

sprawach kraju. Jakiekolwiek mogy by póniej skargi, dro-

biazgowej zreszt i podrzdnej natury, jak widzimy z Len-

gnicha, z powodu amania nihyto praw i przywilejów pruskich,

znajdoway si stany pruskie w posiadaniu wadzy, która mo-

ga susznie, pónie") przynajmniej, za czasów elektorskich,

by przedmiotem i powodem zazdroci tak zwanych Pruss

Ksicych. Ta sama organizacya stanowa z maemi bar-

dzo odmianami przeniosa si pod gwarancy lennego pana,

Icróla polskiego, i na cz Pruss, któr grom pokoju toru-

skiego pozostawi jeszcze panowaniu krzyackiemu. Stany

wyrobiy sobie prawo rozpisywania sejmików z wasnej inicya-

tywy, nie pytajc o przyzwolenie w. mistrza. Skadali je

reprezentanci szlachty, wikszych i nmiejszych miast. Miay

one prawo stanowi podatki lub odmawia takowych, nakada

ca i myta, dawa lub odmawia pienidze na wojn, dosta-

wia lub odmawia onierza w. mistrzowi, gdyby mia by
wyprowadzonym po za granice kraju, zaopatrywa go w y-

wno, odzie, ody, co najwaniejsza wreszcie, zabiera

gos w kwestyach wojny lub pokoju. Jeeli stany Pruss Icrzy-

ackich potrafiy sobie drog pralvtyki i zwyczaju podczas

absolutnego niby to cigle jeszcze panowania wielkichj^mi-

strzów zalconu: wyrobi |podobne'>tanowislvO, rzecz' wicej

ni naturaln, 'i gdy w. mistrz Albrecht, amic zakonne luby,

przyjmujc lutersk wiar i biorc on, potrzebowaa moral-

nego poparcia kraju, waga i powaga stanów pruskich w orga-

nizacyi politycznej Pruss Ksicych tem wikszego a prawem

stwierdzonego nabray znaczenia. Co si tyczy aktu samego

wyniesienia byego w. mistrza Icrzyackiego, siostrzeca Zy-

gmunta I, na tron ksicy, aktu, schlebiajcego' swemi ^wie-

tnemi, zewntrznemi przyborami wyobrani narodowej, spo-

pularyzowanego przez ilustracye i obrazki, poczwszy od

piewóiv historycznych Niemcewicza, [skoczywszy na wydawa-

nych ostatniemi czasy, obrazkowych podrcznikach historyi

polskiej, aktu, cieszcego dum narodow widokiem ksicia

Albrechta, odbierajcego na klczkach z rk króla polskiego

chorgiew z czarnym orem i znamionami swej lenniczej wa-

(lzy^_naley'mu si take jeszcze zegstrony polskiej nawiasowa

moe tylko w obecnem opoAviadaniu, ale konieczna wedug

nas uwaga. Stao si zwyczajem chwali i wynosi wszystko

bez zastrzeenia, co si dziao w epoce panowania Jagieo-



nów. Jest tymczasem, wedug naszego pojcia rzeczy, ci-
kim bdem rozciga podobny optymizm na akt, obdarzajcy
ksicia Albrechta choby lennicz tylko wadz w Prussach.

By akt ten raczej faktem zwyciztwa polityki dynastycznej

nad polityk narodow. Traktat toruski dawa Rzeczypo-
spolitej i królom polskim formalne prawo objcia Pruss krzy-

ackich po zamaniu lubów zakonnych ze strony w. mistrza,

na tych samych warunkach, na jakich ju posiadali tale zwa-

ne Prussy Królewskie. Rzesza Niemiecka nie moga si w chwili

zatargów reformacyjnych we wasnem onie podobnemu wcie-

leniu oprze; warunki materyalnej siy pozwalay na to, lu-

dno miejscowa byaby akt podobny z zadowoleniem przy-

ja. Tymczasem, jak co dopiero powiedziano, odniosa zwy-

ciztwo polityka dynastyczna domu Jagielloskiego nad inte-

resem narodowym; Prussy krzyacl<:ie oddaa Polska ku przy-

szej zgubie i klsce w rce sekularyzowanego ksicia Albrechta

z gotowem i czelcajcem niecierpliwie percepcyi prawem opie-

ki i dziedzictwa domu brandenburgskiego. Co si tyczy rz-
dów nowego ksicia w owym lesistym i jeziorami poprzecina-

nym, na pónoc i wschód przez ludno litewsk, na zachód

i poudnie przez sowiaskich Mazurów zamieszkaym, niemieckie-

mi miastami i niemieck szlacht przesianym, pod religijnym

zarzdem niemieckiego duchowiestwa zostajcym kraju, —
byy one rzdami wiatego i dobrego gospodarza. Przyjwszy
sam wyznanie Lutra, szerzy je pomidzy ca ludnoci cho
bez wyranego gwatu i przynmsu a potrafi zaszczepi nawet

pomidzy sowiaskimi Mazurami. Zaoy wszechnic kró-

lewieck, szanowa zreszt sumiennie prawa i przywileje sta-

nów, y w zgodzie ze swymi zwierzchnimi panami, królami

polskimi, Zygmuntem I i Zygmuntem Augustem. „Tyle mo-

na zauway," pisze o nim Lngnich, ,,e l^si Albrecht

swoje nowe dziedziczne kiztwo pod królewsk opiek spo-

kojnie dziery, protestanck religi zaprowadza a niczego

nie zaniedba, coby do wzrostu kraju posuy byo mogo"...

Zakoczy ycie roku i567 w pónej staroci, by pozostawi

dziedzictwo ksiztwa pruskiego obkanemu synowi Albrechto-

wi Fryderykowi. Prawo opieki nad niedonym lisiciem

przypado wedug testamentu ojca elelctorom brandenburgskim,

wspóczesnym Zygmuntowi Augustowi, Henrykowi Walezemu,

Stefanowi Batoremu i Zygmuntowi III, — Jerzemu Frydery-
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kowi, Joachimowi Fryderykowi i Janowi Zygmuntowi. Wrócl
podobnego pooenia xlq.zl^ przedstawiaa si Polsce pono-

wnie sposobno naprawienia blgdu Zygmunta I. Stany pru-

skie, pokazujce ju Albrechtowi zby, zmuszajce go cz-
sto do kapitulacyi z najelementarniejszych praw i prero-

gatyw monarszych, nie miay ochoty przyjmowa opieku-
czych rzdów domu brandenburgskiego. Wystpiy z da-
niem zaprowadzenia, przynajmniej na czas ycia obkanego
ksicia, rzdów stanowych, czyli janiej i l-cróciej powiedziaw-

szy, republikaiiskich, j)od naczelnMn zwierzchnictwem koro-

ny polskiej.

Taka ofiara stanów pruskich przedstawiaa si Zygmun-
towi III. Odrzuci j, raz ze wzgldu na dobry stosunek,

który chcia zachowa z elektorami brandenburgskimi, na-

stpnie ze wzgldu na religi. Stany pruskie stay twardo

przy luteranizmie i nie byyby si nigdy chciay zgodzi na

ustpstwa, jakicli Zygmunt dla Kocioa Katolickiego i wy-

znania jego w granicach Ksiztwa Pruskiego wymaga. Ztd
poszo, e Król i Rzeczpospolita, mimo woania stanów pru-

skich, mimo wycigania z ich strony rk do Polski, zatwier-

dzili nie tylko prawo opieki elektorom brandenburgskim nad

obl<anym ksicie;n Albrechtem Fryderykiem, ale e nadto

po zgonie jego w rol<;u 1612, pospieszyli z nadaniem prawa

lennego nad ksiztwem pruskiem elektorowi brandenburgskie-

,mu Janowi Zygmuntowi. A przecie nastpi, l%rótlvo wa-
nie przed owem nadaniem, ze strony domu brandenburgskie-

go akt, który do dawnego procesu midzy republikaskiemi

pretensyami stanów pruskich a monarsz wadz elektorów

brandenburgskici dorzuca nowe ziarno rozstroju i wzajemnej

niechci. Jak ju co dopiero powiedziano, stay stany pru-

skie twardo przy luteranizmie, podobnie jak ksi Albrecht,

podobnie jak jego syn i nastpca, podobnie jak i dom bran-

denburgski. Tymczasem przeszed w roku 1609 elektor Jan
Zygmunt z luteranizmu na tak zwan wiar reformowan czyli

kalwisk. O ile na podobn zmian wyznania mogo wpy-n rzeczywiste przekonanie, trudno naturalnie dzisiaj roz-

strzygn; politycznym jednake jej powodem bya prawdo-

podobnie ch wyemancypowania si z pod uciliwej nieco

opieki luterskiego duchowiestwa znajdujcego si w wiernym
a trwaym zwizku z targujc si o wadz krajow opozycy
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stanów. Cokolwiekbd stal si fakt przejcia elektorów bran-

denburgskich na kalwinizm nowym powodem rozstroju, no-

wym materyalem nieporozumienia i niezgody midzy domem
panujcym a stanami caego ich obszaru, mianowicie ksiztwa
pruskiego. W Prussach skostnia i skrystalizowa si w nie-

zmienne i stae formy luteranizm; szlachta, miasta i duchowie-
stwo uwaay go za jedn z gównych podstaw i czynników swo-

body i niezalenoci krajowój. W duchowiestwie mianowicie

rozwin si rodzaj osobnego fanatyzmu luterskiego, gotowe-

go, jak si to bardzo czsto w walkach religijnych dzieje, wej
w przymierze z ywioami zasadniczo wrogiemi przeciw wa-

niom i nieporozumieniom wasnego obozu. Zobaczymy w dal-

szym cigu niniejszego opowiadania duchowiestwo luterskie,

wchodzce w tajne porozumienia z Jezuitami polslcimi. Na teraz

do powiedzie, e w skutev konwersyi panujcego domu na
kalwinizm, duchowiestwo owo stao si jednym z najener-

giczniejszych ywioów niezadowolnienia, jednym z najsilniej-

szych i najslvuteczniejszych sprzymierzeców opozycyi stano-

wej... Podobny stan rzeczy trwa do mierci Wadysawa IV.

Elektorowie brandenburgscy byli niby to lennymi panami l-:ra-

ju pod zwierzchnictwem królów polskich, w rzeczywistoci je-

dnake rzdziy nim stany. Ile razy midzy elektorami a sta-

nami przychodzio do nieporozumienia, odzyway si stany prus-

kie do porki królów posldch, którzy jako zwierzchni panowie

kraju, rzecz wedug uwaania rzeczy rozstrzygali. Jeeli Stefan

Batory zmuszony zwróci uwag w inn stron, okazywa si
mniej troskliwym o wewntrzne sprawy ksiztwa prusl^iego; jeli

Zygmunt III zajty równie cigle wojnami z Moskw, Turcy
i Szwecy, wyznajc nadto wstrty do luteranizmu pruskiego,

by raczej stronnikiem elektorów w walce ich ze stanami prus-

lviemi a zreszt wstrzymywa si od mieszania si w ich spra-

wy,—widzimy Wadysawa IV przypominajcego sobie w spo-

sób nader stanowczy rol zwierzchniego nad Prussami pana.

W perspektywie majcej si rozpocz nanowo wojny szwedz-

kiej, jedzie Wadysaw IV w roku 1640 do Królewca, rozpo-

rzdza zasobami kraju ku wasnej obronie, nakada na rzecz

skarbu Rzeczypospolitej co na port Pilawski, ciga je przez

uzbrojonych i wyprawionych przez si na Batyk, znanych owej

epoki flibustierów, trzecli braci Spiringów. Gospodarowanie

podobne Wadysawa IV nie przeszkadza zreszt bynajmniej
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jak najlepszym osobistym stosunkom midzy dworem Warszaw-

skim a elektorom. Ówczesny pose braadenburgski, Jan Ho-

Ycrbeck pisze do Berlina sprawozdania o askawoci i dobroci

króla polskiego dla siebie i swego pana, a gdy elektor Je-

rzy Wilhelm zapada ciko na chorob, z której ju powsta

nie mia, posya mu Wadysaw IV swego nadwornego medy-

ka Kn;)ffla (l). Zgon Jerzego Wilhelma w roku 1Ó40. pierwszy

wstp na widowni dziejow nowego, modego elektora Fry-

deryka Wilhelma, nic w tym stosunku nie zmienia. Mody
elektor móg mie i mia rzeczywicie pretensye wyeman-

cypowania Brandenburgii ze stosunku ulegoci na wszystkie

strony ze stanowiska niemocy, w jakiej j niedono cjj-

ca, za wola wszechwadnego doradzcy jego, ministra Adama
Schwarzenberga, pozostawiy. Co si tyczy stosunku jego do

I^olski, widzimy go przeciwnie przez cay cig panowania Wa-
dysawa IV ulegym i pokornym, nienaruszajcym w niczem

lenniczej powinnoci, usiujcym widocznie by dobrze z Polsk,

by mie czas i sposobno uregulowania spraw i rzeczy wa-
snego domu. W roku 1Ó41 przyjeda d ) Warszawy i odbiera,

jak swego czasu Albrecht od Zygmunta I, na klczkach od Wa-
dysawa IV znamiona swój lenniczej wadzy w Ksiztwie Prus-

kiem, Lemburgu i Butowie. Polska ma ze, sowem, przez cig

panowania Wadysawa IV {)rzykladnego lennika. Pierwszem

jakoby hasem zmiany dotychczasowego stanu rzeczy jest zgon

znakomitego W^azy w miesicu Maju r. 1648. Uprzytomnijmy

sobie ow chwil dziejów naszych, chwil, która znalaza tak

wymownego prawd i talentem malarza w Dwóch latach dzie-

józv naszych Szajnochy. Na odlegej Ukrainie rozpala si wa-
nie w grony dla Rzeczypospolitej poar bunt Chmielnickie-

go. W sercu kraju, na widowni Warszawskiej wrzaa w cza-

sie bezkrólewia po najwikszym z Wazów, nie tyle ghjna.

(1) ErdmannsddiTer, Urkunden und Actenstucke zur Geschichte des Kur-

fiirstcn Fiiedeiich Wilhelm von Brandenburg.

—

Polituche Yerhandlungen. Ber-

lin, I864. List lIoverbeck'a z Warszawy do elektora Jerzego Wilhelma z dnia

22 Listopada 1640. „Wenn es eben ohne Sr. Konigl. Majestat Ungelegenheit zuge-

hen konnte, geschahe Ew. Kurfiirstl. Durchlaucht ein sonderbarer Dienst und Ge-

fallen daran, dass der llerr Doctor KnofTel, ware es auch nur etwa auf 8 oder 14

Tage, zu deroselben herCiberkame." Wadysaw IV przychyla si askawie do tej

provby posa elektorskiego.
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ile zacita rywalizacya obu braci jego, Jana Kazimierza i Karo-

la Ferdynanda, biskupa Pockiego, w ubieganiu si o dzie-

dzictwo osieroconego tronu. W dziejach mtnych i malozna-

nych owej rywalizacyi obu braci, naley szuka pierwszego

pocztku i róda póniejszej emancypacyi elektora branden-

burgskicgo, jako ksicia pruskiego z pod zwierzchnictwa kró-

lów polskich. Szodrski biskup poznaski by gównym polity-

cznym agentem Karola Ferdynanda; po stronie Jana Kazimie-

rza nie omieszka stan zrcznie elektor Fryderyk Wilhelm,

pracowa przez swych rezydentów dla jego sprawy poród .szla-

chty, ale zarazem zapewni sobie zawczasu nalen nagrod.

Da mu j niebacznie Jan Kazimierz, sprzedajc istnie po Eza-

wowemu prawo starszestwa za misk soczewicy, w skry-

pcie z dnia 6 Padziernika 1648 (l), pod zastrzeeniem jak naj-

gbszego sekretu. W skrypcie tym opaca przyszy król pol-

ski pomoc i wspódziaanie Brandenburgczyka av zabiegach ele-

kcyjnych, zrzeczeniem si osobistem prawa dania hodu i po-

datków lenniczych. Powsta w ten sposób pierwszy przeom w
prawie zwierzchnictwa Polski nad ksiztwem Pruskiem, ziarno

przyszych traktatów welawsko-bydgoskich byo rzucone. Jan
Kazimierz zosta, jak wiadomo, sam na widowni zabiegów ele-

kcyjnych, brat Karol Ferdynand ustpi mu miejsca, wietna

uczta w Kazimierzowej woci Nieporcie dnia 12 Listopada

1648, pooya koniec bratnim niesnaskom. Mino w ten spo-

sób siedm lat od czasu wstpienia na tron Jana Kazimierza;

elektor zadawalnia si tymczasem posiadaniem wspomnione-

go co dopiero skryptu z dnia 6 Padziernika 1648, czekajc

sposobnoci nadania mu skuteczniejszego waloru, gdy w tem

uderza grom wojny szwedzkiej z roku 1Ó55 i otwiera szero-

kie pole owej grze elektora, w której, niewiadomo doprawdy,

(I) P>dmannsdorfer. Str. 3o8 i 809. „Assecuration des Prinzen Johann Casi-

mir fur den Kurfursten auf den Fali seiner Wahl Dat. Nieporent d. 6 October

1648. ,, Und wie wir unseres Theils auch ohne einiges Homagium Sr. Kurfurstl.

Durchlaucht vollkomlich trauen wolleu, also erklaren wir Uns nicht alleiii dahin,

dass Wir nach Unserer, Gott gebe, gUicklicher Krimung, Sr. Kurfurstl. Durchlaucht

die Invenstltur iii Person ausuchen und die Belehnung zu empfangen befreien, son-

dern wollen ebenmassig es dahin zu richten Uns moglichst angelegen .sein lassen'

dass zur Ersparung nothiger Spesen- Ihro und Dero Nachkommen legati und zwar

unentgeldlich dazu jedesnia] admittiret und das Homagium von Ihnen angenommen_

wcrde."
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co wicej podziwia, czy zmienno czy zrczno. We-
zwany na pomoc jako lennik Rzeczypospolitej, staje w jesie-

ni roku l655 w Prussach Królewskich z wszclkicmi rozpo-

rzdzalnemi siami. Oba Prussy, tak Królewskie, jak Ksice,
przyjmuj go jako zbawc od nawanicy szwedzkiej, jako obro-
c Króla i Rzeczypospolitej, przedewszystkiMn jednake jako

opiekuna zagroonych domowych zagród. Spiesz mu z pomo-

c i ofiarami w ludziach i pienidzach; elektor tymczasem pe-

wny swych celów, pewny niemniej szczegóów swego dziaania,

wyzyskuje neutralne swe dotd midzy wojujcemi stronami sta-

nowislco z podziwienia godn, akrobatyczn, powiedzielibymy,

zrcznoci. Korzystajc z ucieczki Jana Kazimierza na Szlsk,

uznaje wraz ze szlacht wielkopolsl-c l-:apitulujc w Ujciu, pol-

sl< króewsko Karola Gustawa. Ofiaruje si z pomoc w za-

mian uznania niezalenoci swej wadzy w Prussach Ksicych.
Karol Gustaw odgrywajc na chwil rol króla polskiego, przyj-

muje traktatem, zawartym w Królewcu pod dniem 7 Stycznia

1Ó5Ó elektora wyrzekajcego si uroczycie lennictwa polskie-

go, jako lennika korony szwedzkiej w ksiztwiePruskiem i War-
mii, a nastpnie wynagradzajc jego usugi i przymierze przeciw

targajcej si w wizach i budzcej si Rzeczypospolitej, ust-

puje mu aktem wydanym w Malborgu pod dniem i5 Czerw-

ca 1Ó56 wiksz cz województwa Poznaslviego i Kaliskie-

go, cae województwo Sieradzkie i czyckie wraz z ziemi
Wielusk. W skutek tej konwencyi wkracza Derlinger w gra-

nice Wielkopolski, wycina z niesychanem olcruciestwem ca
ludno niemal pogranicznego miasteczka Babimostu, obejmuje

po Szwedach Pozna, Kurnik, Midzyrzecz, Kocian i inne

grody wielkopolskie. Gówna sia poczonych armij Karo-

la Gustawa i Fryderyka Wilhelma pynie tymczasem powa-

nym strumieniem z Pruss ku Warszawie i stacza w ostatnicli

dniach Lipca i65ó ow wielk trzydniow bitw warszawsk,

która si koczy równie nieszkodliw klsk polsk, jak bez-

podnym tryumfem szwedzko-brandenburgskim. Trzeba jednak-

e wynagrodzi udzia clektorslci w owym tryumfie warszaw-

skim, trzeba zawczasu nagrod podobn utrzyma go w przy-

mierzu, tem potrzebniejszem, e Dania grozi wojn a niebez-

pieczniejszy coraz bardziej ruch Rzeczypospolitej zamienia

obóz szwedzki istnie w okrt miotany falami na wzburzonMn

morzu. Znów wic w przeduonej jeszcze roli zwierzchnicze-
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go pana obdarza Karol Gustaw aktem datowanym z^Labiawy
dnia lo Listopada ló5ó, dawnego lennika Polski niezalen
i swobodn cakiem w Prussach Ksigcych wadz. Koniec

roku 1Ó5Ó, chwila bledncej coraz bardziej gwiazdy Karola

Gustawa, zastaje tedy elektora brandenburgskiego w posiadaniu

pergaminu, uznajcego go niezalenym i bezsprzecznym pa-

nem Ksiztwa Pruskiego,—(2/<?jedynie tylko z ramienia szwedz-

kiego. Tymczasem nastpuje przesilenie, które moe si ele-

ktorowi w razie dba rozumu kierowników polityki pols-

kiej odpaci nader zgubnym odwetem za wszystkie dotych-

czasowe przeciw Polsce sztuki i trymarki. Dania wypowiada
wojn i zmusza Karola Gustawa w lecie roku lóóy do ust-

pienia z Polski; Rakoczy gromiony i szarpany przez Lubomir-
skiego wraca równie ze swem mocno przetrzebionem wojskiem

do Siedmiogrodu; cesarz owiadcza si nareszcie za Polsk,
elektor Fryderyk Wilhelm pozostaje w rzeczywistoci sam na

teatrze wojny przeciw rozkoysanej na dobre walk, obudzo-

nej nareszcie po zbyt dugim wypoczynku szlachcie polskiej.

Wielkopolanie robi ju w zimie z r. lóóó na 1Ó57 wycieczki

do Nowej Marchii, pod Cylichow, Cielcko, Frankfurt, dajc
si krajom elektorskim potnie we znaki. W miesicu Sier-

pniu 1ÓJ7 oblega wielkopolskie pospolite ruszenie stolic sw
Pazna i zmusza dowódzc zaogi brandenburgskiej Wedige
von Bonin do kapitulacyi, która obejmuje zarazem wszystkie

inne zaogi brandenburgskie po miastach wielkopolskich. Poo-
enie elektora zaczynao, przy rozbudzonym przeciw niemu

w Polsce nienawiciom, przy zapewnionej pomocy austryac-

kiej, by mocno krytycznem, Nadarzaa si ponownie sposo-

bno naprawienia nieprzebaczonego bdu Jagiellonów, odzy-

skania ksiztwa pruskiego dla Rzeczypospolitej, ukarania wia-

roomnego lennika utrat tego, co mu z warunkiem dociowa-

nia wiernoci byo dane. Tymczasem mieli Jan Kazimierz i rz-

dzca nim maonka Marya Ludwika przedstawi tylko po-

nowne i poprawne widowisko zwyciztwa dynastycznej czy oso-

bistej polityki nad polityk interesu narodowego. Machiavelli

mówi w swym traktacie O Ksi^ci/i, i panujcemu naprze-

mian lwem lub lisem by wypada. Elektor Fryderyk Wil-

helm jest ywem tej maksymy stwierdzeniem. Dotychczas wi-

dzielimy go lwem przy boku zwycizkiego Karola Gustawa; po

ustpieniu jego i pogromie widzimy go w drugiej owej roli wobec



dworu warszawskiego i grocego ze strony polskiej odwetu.

Elektor zjeda wraz ze sw maonk Ludwik, ksiniczk

Oranii, nasamprzód do Poznania, nastpnie do Bydgoszczy i od-

bywa z Janem Kazimierzem i Mary Ludwik osobiste konferen-

cye. Maonka elektora porozumiewa si atwo z królow i)ol-

sk; nie ma prawie wtpliwoci, e w tych konferencyacli prze-

mówiy wzgldy wspólnego powinowactwa z domem panujcym

w Palatynacie. Nic atwiejszego i prawdopodobniejszcgo dalej,

jak e ulul)iona myl Jana ^azimierza i Maryi Ludwiki, wy-

znaczenia kandydata do tronu polskiego jeszcze za ich ycia,

znalaza ze strony elektora zarczenie poparcia. Do, kleia

si zgoda, przyja moe nawet midzy (;bu dworami, midzy

obu rodzinami panujccmi, kiedy poniszczone i popalone mia-

sta wielkopolslcie, kiedy ruiny i wymordowana tu i ówdzie

ludno, wiadczyy jeszcze wymownie o srogoci pierwszych

odwiedzin brandenburgskich na ziemi polskiej, kiedy rozbu-

jae ferworem wojennym pospolite ruszenie szlacheckie paao
dz odwetu przeciw niewiernemu Rzeczypospolitej lenniko-

wi, kiedy zakopotani o sw przyszo mieszkacy Ksiztwa

Pruskiego zwracali tsl-cne oczy Icu Polsce. Wród takichto oko-

licznoci przyszo do sl^utku dnia 19 Wrzenia l657, najniepo-

trzebniej ze strony polskiej, zawarcie znanego dobrze, nieszcz-

snego traktatu Welawskiego. Ze .strony Icróla polslviego pod-

pisuj go Wacaw Leszczysl<i bislcup Warmiski, Wincenty

Korwin Gosiewsl^i w. hetman Litewski, ze strony clektor-

skiej Otto baron Schwerin i Wawrzyniec Krzysztof von Som-

nitz, jako reprezentant wreszcie poredniczcego cesarza nie-

mieckiego Franciszek baron de Lissola. Najgówniejsze dla

naszego przedmicjtu warunki zatwierdzonego przez dodatl^owe

artykuy Bydgoskie z dnia 6 Listopada i657 traktatu Welaw-
skiego byy nastpujce. Artyku V-ty stanowi, e elektor i pra-

wi jego potomkowie pci mzkiej posiadaj ksiztwo pruskie

w granicach, w których takowe elektor przed wojn jako len-

no dziery, na przyszo jur supremi donrnii z najwysz
absolutn wadz, bez adnych przedtem podejmowanych ci-

arów. Nastpny artyku jednake zaraz zastrzega, i ztd
nie wynika utrata na wieczne czasy lennictwa; przeciwnie po-

zostaje na przypadek wyganienia prawych, mzkich potom-

ków elektora królom i Rzeczypospolitej Polskiej zupene
prawo ich do Ksiztwa, Ictóre to zastrzeenie jednake zwierz-
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chniej wadzy elektora i jego potomstwa w niczem nie ma
przesdza. Równie zarcza król za siebie i za swych na-

stpców w razie wyganienia clektorskiego potomstwa, uy
swego wpywu w sejmie w interesie sukcesyi domu Kulm-

bachsko-Ansbachskiego, aby tene dosta si w posiadanie Pruss

pod temi samemi warunkami, pod któremi elektor posiada

je niegdy jako lennictwo. Król i Rzeczpospolita zwalniaj

stany, urzdników i poddanych Ksiztwa Pruskiego z dotych-

czasowej przysigi wiernoci, w zamian czego elektor i jego

pruscy poddani przy wymianie ratyfikacyi zobowizuj si pod

przysig dochowa cile niniejszy traktat. Równie przy-

sigaj wszystkie stany, magistraty, komendanci zamków, por-

tów, twierdz, miast, w razie wyganienia rodu elektorskiego,

króla i Rzeczpospolit Polsk uzna za jedynych i bezpored-

nich panów i by im posusznymi. Przysiga za taka ma by
powtarzana przy wszystkich hodacli pruskich wobec depu-

tatów króla i Rzeczypospolitej. Arykid dziewity zastrzega,

e elektor i jego mzcy potomkowie utrzymuj szlacht, mia-

sta i poddanych pruskich przy wszystkich prawach i swobo-

dach, które si obecnemu traktatowi nie sprzeciwiaj, e b-
d im wymierzali nadto sprawiedliwo wedug zwyczajnego

prawa pruskiego. Pokrzywdzony wedug swego nmiemania
w instancyach niszych moe si odwoa do ustanowionego

przez elektora najwyszego trybunau Ksiztwa Pruskiego. Dal-

szej apelacyi nie ma jednake. Prezesa i asesorów tego try-

bunau mianuje elektor z poród krajowców i odbiera od

nich przysig. Poddanym nie wolno sporów swych prawnych
odnosi do króla i Rzeczypospolitej, równie nie wolno królowi

i Rzeczypospolitej takowych przyjmowa. Zarazem przyrze-

kaj król i Rzeczpospolita w razie wyganienia rodu elektors-

kiego zachowa stanom swobody, przywileje, statuta, zwyczaje,

prawa w nieukróconej mierze a w spokojnem posiadaniu tako-

wych utrzyma. Artykuy dziesity do pitnastego wcznie
zamieniay stan lennictwa midzy Rzeczpospolit Polsk a ele-

ktorem na wieczn midzy nimi przyja i przymierze, zar-
czay wolny przemarsz zobopólnych wojsk przez swe terytorya,

wolno handlu midzy krajami Rzeczypospolitej a Ksiztwem
Pruskiem tak na ldzie jak na morzu, oddaway wreszcie na

przypadek jakiejbd wojny Rzeczypospolitej, w usugi i pomoc
zastp posikowy l,5oo koni ze strony elektora. Artyku sze-



snasty zastrzega prawa biskupa Warmiskiego i swobodne wy-

konywanie wiary katolickiej w Ksiztwie Pruskiem ze strony ele-

ktora, kiedy równoczenie król i Rzeczpospolita Polska zobo-

wii^zywali si w razie wyganienia rodu elektorskiego i obj-

cia Ksicztwa, nie robi w nim adnych zmian ze szkod Lu-

trów lub Kalwinów. Artyku dwudziesty obdarza na wyran
interwency cesarsk najwytrwalszego i najwinniejszego ze

wszystkich odstpców sprawy ojczystej podczas wojny szwedz-

kiej Bogusawa ksicia Radziwia, który mimo to nie way si
powróci do kraju i przeniós stanowisko namiestnika elektorskie-

go w Królewcu nad godno senatora Rzeczypospolitej, amnesty
z nienaruszalnem posiadaniem rozlegych woci w Wiclkiem

Ksiztwie Litewskiem i Ksiztwie mudzkiem. Najwaniejszym

by moe dla rzeczy bdcej przedmiotem naszego opowiada-

nia artyku dwudziesty pierwszy, który brzmia nastpnie: ,,Stro-

ny zawierajce niniejszy ukad zatwierdz i zaprzysign zo-

bopólnie to przymierze (król i senatorowie na przyszym sejmie),

równie i wtedy, skoro w^ Polsce nowy król, w Prussach no-

wy ksi na tron wstpi. W razie, gdyby si jedna strona od

tego przymierza usun lub w razie upomnienia satysfakcyi da
nie chciaa,—ma dotknita strona obowizek odwoa si do

poredników obecnego traktatu (Austryi, Danii i Niderlandów)

w celu zaatwienia sporu." —^^ Jak z treci traktatu Welawsko-
Bydgoskiego widzimy, pozostawi on jeszcze z jednej strony

powan, prawn podstaw opozycyi stanowej przeciw wszel-

kim elektorskim pretensyom absolutnej wadzy. Z drugiej

strony nie przerywa zupenie zwizku midzy ludnoci Ksiz-

twa Pruskiego a dotychczasow ich opiekunk, Rzeczpospolit
Polsk. Stao jeszcze cigle w odwodzie ewentualne prawo Pol-

ski do Pruss po wyganieniu rodu elektorskiego; trwaa ci-

gle jeszcze ewentualna przysiga reprezentantów Ksiztwa Prus-

kiego na rzecz króla i Rzeczypospolitej w uroczycie zagwa-

rantowanej obecnoci ich deputatów. Trzeba byo wreszcie

wyranie zatwierdzenia traktatów Welawsko-Bydgoskich, za-

przysienia ich ze strony kadego, nowo-wstpujcego na tron

króla polskiego, aby je uczyni obowizujcem prawem w sa-

myche Prussach i dla samyche Prussaków. Rzecz wicej ni
naturalna, i wobec podobnego sformuowania, w^obec podo-

bnych tymczasowoci stypulacyi Welawsko-Bydgoskich. moga
uprawnionej artykuem dziewitym opozycyi stanów pruskich,

Spr. Kalkst. 2
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ukazywa sig w razie zatargów z elektorem, nawet bez obrazy

prawnej litery nowego stanu rzeczy, w ostatniej perspektywie

pomoc i opieka polska, jako ostateczna kotwica zbawienia. Pier-

wsze zreszt lata po zawarciu wspomnionych co dopiero tra-

ktatów, nie daway stanom pruskim uczu zbyt dotkliwie zmia-

ny pana i dotychczasowych stosunków. Do roku 1660 trwaa
jeszcze wojna. Elelctor by nieobecny, zatrudniony wypraw
w Danii przeciw Karolowi Gustawowi, zaprztniony nadto spo-

rami z opozycy stanow Kliwii i Marchii Brandenburgskiej.

Poirzebozval zreszt jeszcze Prussaków, Ictórzy mu rzeczywicie

tak dugo, dopóki byli przelconania, i trzeba ich pomocy ku

zasonieniu granic wasnych i Rzeczypospolitej, nie szczdzili

ani grosza, ani ludzi. Koniec roku 1609 patrzy na konajc
w miastach pruskich obron zaóg szwedzkich, pocztek roku

1660 na przypiecztowanie traktatem Oliwskim wielkiej wojny

na pónocy Europy, a odtd te to dopiero przybieraj stosunki

midzy Ksiztwem Pruskiem a nowym ich panem odmienny ca-
kiem charalcter.

Przypatrzmy si im bliej.

Wedug dotychczasowej ustawy politycznej Ksiztwa Prus-

kiego mia kanclerz jego prawo odmawia pieczci swej roz-

porzdzeniom panujcego ksicia. Tak zwani regenci Pruss

(Oberrathe) zarzdzali caym majtkiem fiskalnym ksiztwa i do-

brami ksicemi. Sejm czyli zgromadzenie tak zwanych radz-

ców kraju (Landriithe) mia gos stanowczy we wszystkich wa-

niejszych sprawach. Elels:tor sam rzdzi zdaeka. Konsty-

tucyjnie tedy, jeli tak wolno powiedzie, rzdzio Ksiztwem
Pruslciem czterech regentów (Oberrathe) i czterech starostów

(Hauptleute). Reprezentacy kraju stanowi sejm skadajcy
si z deputatów miast i szlachty. Opuszczajc w r. lóoy po za-

warciu traktatów welawslco-bydgoskich kraj, zaprowadzi ele-

ktor, nie tykajc na tymczasem jeszcze w niczem praw i przy-

wilejów stanów, w zarzdzie Ksiztwa Pruskiego t niekonsty-

tucyjn zmian, i zamianowa namiestnikiem swoim z rezyden-

cy w Królewcu ksicia Bogusawa Radziwia, kalwina—Pola-

ka nie chccego wraca na Litw, szczerze nieprzyjaznego

Rzplitej Polskiej i jej interessowi politycznemu, zostajcego z so-

b w stosunku osobistej zayos'ci, e nadto doda mu do boku
jako doradzc, równie zniemczaego kalwina polaka Jana Ul-

rylca Dobrzysldego. Prócz tego znajdowa si od roku 1660
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jako nadzwyczajny komisarz elektora w Knilcwcu hr. Schwe-
rin. Radziwi, Dobrzyski i Schwerin reprezentuj wówczas
zwierzchnictwo i wadz elektora i)rzeciw prawom i pretensyom

stanów pruskich praj,Micych siQ utrzyma na stanowisku dotych-

czasowej swobody. Najoryginalniejsz tego stosunku stron pozo-

stanie pono, e kiedy Niemcy Ksicztwa Pruskiego w obawie o

utratQ dotychczasowych swobód, zwracaj tslcne oczy ku
Polsce, dwóch Polaków czy byych Polaków, z ramienia elektor-

skiego podejmuje si odgrywa rol stróów ludnoci niemiec-

kiej w interessie elektorskim. Opozycya stanów pruskich prze-

ciw wadzy elektorskiej rozpoczyna si tu prawie po zawar-

ciu traktatów welawsko-bydgoskich, ju w r. 1009, niemal

wród zabobonnych jakoby objawów. Chodziy po kraju wie-
ci, e elektor zamyla w Ksiztwic Pruskiem zaprowadzi od-

td rzdy absolutne na wzór króla francuzkiego, który jeeli mu
poddany odmówi swego niajtku na potrzeby pastwa, y^^cr,? wie-

sza a majtek na rzecz skarbu zabiera. Podnosiy si dalej ju
w r. 1Ó59, mimo pobytu zaóg szwedzkich w ssiednich Prus-

sach Królewskich gosy przeciw trzymaniu wojska clektorsl<iego

w kraju. O nowych na nie ofiarach i podatkach nie chciano

wcale suclia. Wzburzenie w l<:raju byo niesychane, Królewiec

zamkn swe bramy onierzowi elektorskiemu, mae nasto
Bartenstein naladowao ten przykad. Radziwi doradzajc

elektorcnsi uycia najenergiczniejszych w przyszoci przeciw

opornym rodków, radzi mu zarazem, aby tylko nic pozwala
na zwoanie sejmu pruskiego, którego si opozycya gównie
domaga, a któryby si w razie zwoania sta gównem zarzewiem

i ogniskiem oporu przeciw elelctorskiej wadzy. Owi czterej

regenci, owi czterej starostowie zarzdzajcy konstytucyjnie

Ksiztwem Pruskiem byli wprawdzie zamianowani z ramienia

elektora, ale pochodzc z krajowej szlachty, zwizani tysi-

cznemi wzami pol^rewiestwa, interessu, stosunków, tradycyi,

wyobrae, przekona i de z ludnoci miejscow, byli da-

lekienii od suenia bezwgldnie elektorskiemu interessowi. Naj-

lepszym i ich opozycyjnego usposobienia pozostanie dowodem,
e si nie myleli wcale spieszy osobicie ze zoeniem przy-

sigi elektorowi, jakkolwiek Rzplita ju alctem z r. l658 mie-

szkaców Ksiztwa Pruskiego z przysigi dla siebie zwolnia.

Akt tej przysigi nastpi dopiero z ich strony na wiosn roku

IÓ60 za przyladem reprezentanta znakomitego w l^raju rodu



Wallenrodtów, który w nagrod owej przysigi i ulegoci zosta

przez elelctora zamianowany prezesem regencyi i iandhofmi-

strzem. Uwaano go za to w l-:raju nieledwie za zdrajc. Nie

do na tem, byo ducliowiestwo luterskie tak dalece sfana-

tyzowane przeciw elektorowi, e w Icazaniach mianych po caym
kraju ciskao pioruny przeciw jego wierze (kalwiskiej) jalco

^^diabelskiemu dziebi,''' e co wicej nie chciao dopuszcza bu-

dowy kocioa reformackiego w murach Królewca. Nienawi
ta duchowiestwa uterskiego przeciw wierze i wadzy elelctora

z cigem zwracaniem ócz ku Polsce, jako naturalnej opiekunce

swobód pruskich, posuwaa si tak dalelco, e zapomniano na-

wet o antagonizmie z katolicyzmem, e pastorowie luterscy zno-

sili si po cichu z rektorem koUegium Jezuitów w Królewcu

Radauem, by za dalszem porednictwem rektora IcoUegium Je-

zuitów warszawskiego, Branickiego, pracowa w interesie swo-

body pruskiej przeciw roszczeniom absolutnej wadzy elektora.

Tak wic stano i duchowiestwo luterskie w rzdzie najener-

giczniejszych czynników opozycyi stanów pruskich przeciw pa-

nowaniu brandenburgskiemu. Elektor domaga si przez pro-

kuracy Radziwia zoenia hodu ze strony ludnoci pruskiej.

Radzcy kraju, landraci, opowiadaj, e hodu bez poprzednie-

go zwoania sejmu by nie moe. Tymczasem odradza sam
Radziwi, jak ju powiedziano, uycia owego obosiecznego

rodka, poniewa widzi jak na doni, i sejm staby si dolaniem

oliwy do ognia wród panujcego i tak ju przeciw rzdom ele-

ktorskim roznamitnienia. ,,Pastorowie luterscy," powiada najle-

pszy i najdokadniejszy stosunków tych historyk, professor Droy-

sen, (i) ,,ortodoksyi uterskiej byli mu (elektorowi) równie prze-

ciwnymi, jak katolickie duchowiestwo z Jezuitami na czele; nie

byo w Prussach adnej party i brandenburgskiej; rzd nawet

kraju by raczj pruskim, anieli elektorskim, a wszystkie stany

jednoczyy si w opozycyi przeciw wadzy i panowaniu elektora."

Nie naley za zapomina, i gówn nadziej, i kardynalnym

punktem oparcia dla tej opozycyi jest Polska, e ostatni ko-

twic dla Pruss staje si przekonanie, e Polska poauje prdzej

czy póniej traktatów welawsko-bydgoskich, e zerwie niego-

(l) Przez podobne uznanie, nie mylimy bynajmniej professorowi Droyse-

nowi przyznawa przymiotu bezstronnoci.
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duo i upokorzajcc ich pta, e locz;}Cc sig wanie u zasLaw

Elblgski ukady dostarcz do tego j)odanej sposobnoci

i powodu. Nadzieja ta nie bya zupenie ponn. Marya Lu-

dwika i wikszo senatorów aowali ustpstw, jakienii wia-

roomnego elektora w nieopatrznej chwili obdarzono. Miasto

Elblg miao by oddane elel<torowi w zastaw za sunnn
400,000 talarów poyczon na potrzeby wojenne Rzplitj. Wte-
dy to nastpuje ze strony Pruss akt szczytnej, rozrzewniajcej,

nieocenionej dotd, ani znanej naleycie dla Polski sympatyi.

Same widz nieuchronn prawie konieczno zerwania dotych-

czasowych wzów z Polsk, poddania si panowaniu elektor-

skiemu, jakkolwiek przeciw podobnej l^oniecznoci wierzgaj.

Chciayby przecie oszczdzi choby Elblgowi przynajmniej

smutnej ostatecznoci. Gdy wic stany pruskie owiadczaj
Radziwiowi i Dobrzyskiemu gono, e Król Jego Mo Polski

nie ma prawa zrzeka si nad nimi zwierzchnictwa,—skadaj
Niemcy, mieszkacy trzech dzielnic stanowicych miasto Kró-

lewiec, summ 10,000 talarów i wyprawiaj z ni do Warszawy
Jezuit I^otha, brata mistrza awników królewiecl^ich, sawnego
Hieronima Kotha, — z poleceniem, by skoni prowadzcego
ukady o Elblg podskarbiego Iioronnego Reja, do odmowy
elektorowi danego zastawu. Wzruszajce do gbi, bolesne

i wzniose razem widowisko, hod szczytny oddany /<2?^/ polskiej,

w poczeniu ze srog obelg wyrzdzon ówczesnym hidzioni

polskim. AimfTjy zabierajcy si przelcupi i}i'j%\\\\.^xzd. polskiego,

by tene dziaa zgodnie z dobrem wasnego kraju, by ich nie

pozwala odrywa od ona Polski, w zwizku z któr, oni,

Niemcy, upatruj swe dobro i szczcie, — widowisko tern ja-

sl<rawsze, tem boleniejsze, e równoczenie elektor wyprawia

wdasnego posa do Reja, w tym samym interessie z summa
5,000 talarów! Przypumy, wedug zasady procedury <arnej

zalecajcej w razach wtpliwych rozstrzyga na korzy oba-
owanego, i w tym licytacyjnym targu wobec osoby Reja,

zwyciyy nie pienidze, leez wzgld na dobro i interess

Rzplitej. Elektor nie dosta istotnie zastaw^u Elblgskiego a gdy

wiadomo o tem dosza do Królewca, staa si tame, wedug
dosownego raportu Radziwia do elektora bawicego cigle

w Kliwii, hasem prawdziwej ludowej uroczystoci. Na czele

tej opozycyi miasta Królewca przeciw rzdom elektorskim, od-

woujcej si istnie, jak przed dwoma wiekami miasta pruskie



zakonowi Krzyackiemu do Polski, znajduje si miay, zacny,

nieugity adnemi przeciwnociami, istny trybun ludu w dobrem

tego wyrazu znaczeniu wspomniany wyej przez nas Hieronim

Roth, mistrz awników Królewieckich. Prawdziwy, cho mniej

szczliwy Jan l^aisen XVII wieku, mia przypiecztowa du-

giem cierpieniem, utrat wolnoci caego ycia przywizanie

swe do Polsl^i. On sam, uszlachcony nawiasowo powiedziawszy

przez Jana Kazimierza, wyznawa religi lutcrsk, brat jego,

katolik i Jezuita peni obowizki sprawnego agenta stanów

pruskich w Warszawie, syn znajdowa si póniej w wojskowej

subie polskiej za czasów króla Michaa. Bogusaw Radziwi
nazywa go w swycli sprawozdaniach do elektora „n''epopra-

7vnym, najwyirwalszym czowiekiem caego 'imata^\ — najpikniej-

sze, najszczytniejsze pono wiadectwo, jakie si zacnemu czo-

wiekowi ze strony przeciwnika politycznego dosta moe! Wi-

dzimy tedy w owej chwili przesilenia z r. l659 ria 1660, w owej

epoce zawierajcego si wanie traktatu Oliwskiego, wyst-

pujce na scen dawne czynniki opozycyi pruskiej z za-

mierzchej przeszoci Krzyackiej, koció czyli dtichowiesiwo

i miasta. Niezadugo zobaczymy wystpujcy w sposób nader

charakterystyczny, trzeci ]q%zzzq ywio, szlacht. Radziwi,

Dobrzyski i Schwerin znajduj si wobec podobnyci elemen-

tów w trudnem i krytycznem pooeniu. Gro i gaszcz na

przemian, odradzaj zwoania sejmu, odradzaj energicznych

rodków a tymczasem pisz do elektora listy ze skargami na

oporno prusk, z baganiami, by przybywa i radzi zemu.

Bogusaw Radziwi mianowicie, nazywany w listach elektora

„kochanym wujem,''' odstpny Polak, który ju dawniej owiad-

czy Cesarzowi zamiar wyprzedania si z posiadoci w krajach

Rzplitej, by osi w krajach Rzeszy a teraz peni obowizki

nadzorcy elel<;torskiego nad poczciwymi Niemcami wycigaj-
cymi rce do Polsl^i, — by najniewyczerpaszym w skargach

na ludno prusk: „Poddaj si," pisze midzy innemi w Sty-

czniu 1660 r. ,,wszystkiemu, tylko o obronie kraju nie chc nic

wiedzie; s to prawdziwi ssiedzi Polaków... Scignem po-

datki nie pytajc stanów, których zwoania pragn, aby wojsku

odmówi zapaty. Naley ich objani, e to, co do utrzyma-

i;ia wojska i ojczyznyjest koniecznem, nie jest nadwereniem
ich przywilejów. Chc gwatem zwierzchnictwo (elektorskie)

naruszy!" Maksyma Radziwia wyborna, gdyby tylko nie wy-
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chodzia z ust i z pod pióra odstpcy, który troskliwoci po-

dobn o ojczyzn elektora, najlepiej dowodzi jak dalece prze-

ciw wasnej grzeszy... Postpujc dalej w dziejach owego za-

wzitego proccssu midzy swobod prusk a wadz absolutn
elektora, wypada nam, jak ju powiedzielimy wyej, wsp(j-

mnie o irzeam wanym ywiole, prócz nuasl i duchowiesiwa,

opozycyi krajowej, jakim bya szlachta. Szlachta ówczesna
ksiztwa pruskiego, luterska wiar, niemiecka narodowoci,
ma mimo kardynalnych rónic, wiele podobiestwa z polsk. Jest

zazdrosn o swe prawa i przywileje, dna wadzy, targajca

si o ni na kadym kroku z absolutnemi zachciankami elekto-

ra, dla ludu wiejskiego bez wtpienia twardsza daleko jeszcze

od wspóczesnej szlachty polskiej, gotowa zreszt kadej chwili

odezwa si do opieki pcjlskiej w walce swej z elektorem.

W szeregu owej szlacheckiej opozycyi napotykamy nasamprzód

generaa-lejtnanta Albrechta von Kalkstein waciciela dóbr

Knauten pod Prusk Iaw, starost Oleckiego; spotykamy da-

lej rodziny Schliebenów, Buddenbrocków, Packmohrów, Re-

dernów. Opozycya przeciw owej opozycyi jest nieliczn i nie-

popularn w kraju. Reprezentuj j Eulenburgowie, gównie
jednake prezes regencyi von Wallenrodt, mianowany, jak ju
wyej powiedzielimy, przez elel^tora landJiofmeistrein. Wallen-

rodt jest jedynym prawie, ale te najenergiczniejszym wyrazem
elektorskiego interessu poród krajowej szlachty. Jego te gó-
wnie rk zobaczymy niej czynn w tragedyi bdcej przed-

miotem niniejszego opowiadania... Ubieg wród podobnych

usposobie kraju, wród takich targów midzy swobod prusk
a wadz elektorsk pantny rok ló6o. Pierwszy miesic ro-

ku nastpnego wskazuje wyszy stopie jeszcze opozycyjnego

nurtu. By atwo moe, i na t okoliczno wpyno równo-

czesne usposobienie dworu warszawskiego, w szczególnoci za
królowej Maryi Ludwiki. Wiadome jej i Jana Kamierza wspo-

mniane przez nas wyej zamiary, dania sobie nastpcy na tro-

nie polskim jeszcze za ycia. Wiadomo dalej, jak podobny

zamiar pondzy szlacht wywoa burz i opozycya, która na

nieszczcie dla czci polskiej, nie skoczya si jedynie tylko

na sporach, zatargach a choby nawet wojnie w obrbie wa-
snego domu. Lubomirski wciodzi za porednictwem posa

brandenburgskiego w Warszawie, Hoverbeclva, w stosunki z ele-

ktorem i ofiaruje musie na agenta w przyszej kandydaturze
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do tronu polskiego, przeciw Maryi Ludwice i Janowi Kazimie-

rzowi. Elektor nie moe si wprawdzie zgodzi bezwarunkowo
na podobny projekt ze wzgldu na konieczny i nieunikniony

warunek zmiany religii; wchodzi jednake mimo to w tajne

umowy tak z Lubomirskim, jak z innymi naczelnikami opozycyi,

poniewa mu si myl zyskania tronu polskiego umiecha,

a nadto wane dla jego stanowiska w pónocnej Europie przed-

stawia korzyci. Tajemnica przecie owych stosunków elektora

z opozycy polsk przenika do dworu warszawskiego i wywo-
uje bardzo naturalnie jako prób odwetu, ow gniewn i od-

mown postaw w sprawie zastawu elblgskiego, nastpnie pe-

wien niewyrany i niecile sformuowany, ale widoczny in-

teress dla opozycyi pruskiej. Owa missya Jezuity Rotha do

Warszawy w celu pozyskania Reja nie bya le widzian ze

strony warszawskiego dworu, jak tego dowodzi najlepiej re-

zultat w sprawie Elblgskiej. Nie do na tem, udaa si kró-

lowa Marya Ludwika z pocztkiem rolcu 1661 do Pruss Kró-

lewskich, jakoby chcc je zasoni od zamachu elektorskiego,

by bliej samyche Pruss Ksicych. Postawa podobna dworu

warszawskiego, nie dajca opozycyi pruskiej adnej rkojmi

rzeczywistej ze strony Polski pomocy, ale zdolna bardzo roz-

drani j nieokrelonemi nadziejami, wywoaa te istotnie

w Ksiztwie Pruskiem bezzwocznie nowe, znaczce objawy

ze strony tamtejszej szlachty. W Styczniu roku 1661 zjeda
do Królewca zastp okoo 2oo szlachty, wydaje protest przeciw

naoonemu na l<raj podatkowi akcyzy wraz z dodatkiem do

niej (Aufschlag) i uchwala wysanie deputacyi do Warszawy
Av interessie spraw Ksiztwa i wadzy zwierzchniej elektora.

Stary genera Kalkstein ofiaruje sam na pokrycie kosztów po-

dobnej deputacyi summ lo.ooo talarów. Deputacya ta ma
w ostatecznym razie prosi choby tylko o kilka puków, za

pomoc których ksiztwo pruskie potrafioby si ostatecznie

rozprawi z wadz elektorsk. ,.Jeli." odzyway si na szla-

checkim zjedzie w Królewcu gosy, ,,buntowniczym Kozakom
powiodo si odzyska swobod, czemuby si podobnc od-

zyskanie swobody nie miao uda szlachcie pruskiej, zwaszcza

przy pomocy polskiej braci?"—Radziwi, Dobrzyski i Schwe-

rin byli w coraz wikszym kopocie, upominali zgromadzon

szlacht, upominali wzburzone mieszczastwo Królewieckie do

umiarkowania, w sl^utel^ czego te im si udao wysanie de-
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putacyi do Warszawy odroczy przynajinnij na czas niejaki.

Wród j)odol)nych okolicznoci przedstawi si bawicemu ci-
gle w Kliwii elektorowi, jako jedyny, cho ostateczny sTodek

uciszenia opozycyi pruskiej, zwoanie sejmu do Królewca. Po-

lecenia odnone w tej mierze odebra, jako penomocny ko-

missarz elektorski, Scliwcrin. Pod dniem 3i Maja lóól r. roz-

pisano wezwania, w pocztku Czerwca widzimy sejm zgroma-

dzony w murach Królewca. Fakt zwoania sejmu mia dla za-

groonej sprawy elektorskiej to przynajnmiej dobre nastpstwo,

e powstrzyma wysanie deputacyi pruskiej do Warszawy. Zo-

baczymy, mówiy stany pruskie, co sejm nam przyniesie, a do

jego ukoczenia moemy poczeka z naszemi skargami w War-
szawie. Tymczasem sta si ów tyle podany i tyle wyczeki-

wany sejm znów, zaraz z samego pocztku, niczem innem, jalv

widowni zacitego sporu midzy wadz elektorsk a swobo-

d stanów. Formalnie chodzia rzecz niby tylko o zniesienie

akcyzy i jej dodatku, o rozwizanie lub wy[)rovvadzenie z kraju

wojska elektorskiego, l<tóre si w niem cigle jeszcze mimo
zawartego od rolvU pokoju znajdowao. Instrukcya elektorsk

dana Schwerinowi przyznawaa poniekd przecienie kraju po-

datkami, do czego si zreszt przyczyniaa w nieskpej mierze

za administracya dóbr fiskalnych,—zwracaa jednake uwag
na otaczajcy dokoa grony stan rzeczy, na zewntrzne i we-

wntrzne niebezpieczestwa, które wymagaj, aby siy zbrojnej

z rk nie wypuszcza. Sejmujce stany nie protestoway tak

bardzo przeciw wywodom elektorslcim w tej ubocznej wagi

sprawie, ale natomiast posuny rzecz o jeden wany krok

naprzód, przeniosy j na pole waciwego i istotnego midzy
sob a elektorem zatargu. W poowie Czerwca tego roku

1661 poday do rk Schwerina obszerny memorya, protestuj-

cy bezceremonialnie przeciw traktatom Welawsko-Bydgoskim,
przeciw zwierzchnictwu elektorskiemu, wystawiajc szkody po-

dobnego stosunlcu dla kraju. Równoczenie podali i pastoro-

wie Królewieccy podobny protest przeciw rzdom elektor-

skim. Sab l)ya satysfakcya Schwerina, e mu po cichu

i ulcradkiem ci i owi z Jandraóio"- przyznawali zbytni mia-o podobnego kroku; sabsz jeszcze, e wezwanych do sie-

bie pastorów królewieckich zgromi surowo za akt opozycyi,

który granice ich kompetencyi i stanowiska przekracza.—Pra-

wd pozostawao, e opozycya pruska stana na tym sejmie
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oporniej, ni kiedykolwiek, i coraz mniej byo nadziei, aby
drog jakiego kompromisu przyj do zgody i porozumienia ze

stanami pruskimi. Raz po raz wybuchay posiedzenia sejmowe
w burzliwe sceny. Schlicbcn mówi o tyraskich rzdach ele-

Ivtora, stary genera Kalkstein wspomnia o zdrajcach pomidzy
regentami kraju i ,,landratami," domagajc si, by sobie z nimi

postpi, jalc swego czasu z komissarzami cesarskimi w Pradze.

Gwatowne to usposobienie kraju i stanów wzrastao gorczko-
wo w miar wiadomoci dochodzcych z Warszawy, w miar
przeduajcego si tame wspóczesnego sejmu, w miar na-

dziei wzniecanych ztamtd przez królow, senatorów i dygni-

tarzy Rzplitej. Pod dniem 12 Lipca lóói r. wystpuj stany

pruskie z now pretensy- wobec reprezentantów wadzy ele-

ktorskiej. Domagaj si w nowym, podanym Schwerinowi me-

moryale, rozpuszczenia onierza elektorskiego znajdujcego

si w kraju, zniesienia nowych twierdz, przywrócenia dawniej-

szej organizacyi zbrojnej kraju i innych jeszcze rzeczy, o któ-

rych Radziwi pisa, „e podobne swobody nie istniej w a-
dnym narodzie chrzeciaskiego wiata." Zauway za prze-

dewszystkiem. naley, e dusz i gównym czynnikiem podobnej,

coraz to wyej wzrastajcej energii opozycyjnej, jest mistrz

awników królewieckich, jest ów Hieronim Roth, który nie po-

zwala zasn ani na chwil pragncej raz po raz wytchnienia

opozycyi szlacheckiej, a któr do tego stopnia teroryzuje, i ci

i owi szlacheccy ' ..landraci'-' przyznaj si po cichu Schwerino-

wi do gotowoci wejcia w tranzakcy z elektorsk wadz,
byle im tylko ów demagog Roth nie by na zawadzie! — Nie

pozostawaa adna wtpliwo, e opozycya zda i to zda
szybko bardzo do powzicia uchway dekretujcej wprost i bez

ogródki zniesienie zwierzchnictwa elektorskiego w kraju pru-

slcim. Wobec podobnego niebezpieczestwa a w celu jego

uniknienia postanowi Schwerin w pocztku Sierpnia l66l r.

ustpi w ubocznej sprawie akcyzy i podatków a tymczasem

sejm odroczy. Podobny zamiar straszy niemao opozycya,

przedewszystkiem Rotha, którym byo spieszno ze wzgldu na

usposobienie obecne sejmu i stan rzeczy w Warszawie.

Roth zwoywa w Królewcu zebrania ludowe, na których

tómaczy, i wszelkie owe dyplomy Jana Kazimierza zwalnia-

jce Ksiztwo Pruskie od przysigi wiernoci dla Rzeczypospo-

litej nie maj adnego znaczenia, poniewa król polski nie ma
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prawa rozdawa mieszkaców Pruss, „jak gruszek lub jabek."

Wezwany nastpnie przez Schwerina do tómaczeni si, od-

powiedzia mu na uwagi o dobroci i yczliwych dla kraju in-

tencyach elektora, dosownie, jak nastpuje: ,,Na ratuszu na-

szym Królewieckim napisano, e nie ma tak pobonego ksicia,

któryby nie nosi tyrana w sercu. Elektor uczyni nas ju ebra-

kami, teraz clice jeszcze zrobi nas niewolnikami. Ja i moi

przodkowie mielimy jedynie tylko na wzgldzie ojczyzn a nie

kopotalimy si o dwór. Dziada mego powoa elektor Jan

Zygmunt do suby a gdy zajeclia przed zamek i gdy mu
oznajmiono, e mu elektor 70 wók roli darowa zamyla,

odezwa si do wonicy: Nawró! Có mi moe da Pan, któ-

ry sam nic nie ma!''—Gdy mu za Schwerin, zgorszony podobn
przeciw swemu panu wycieczk, zwróci uwag na zbytni

miao tych sów, odpar Roth, odzywajc si jakoby do ele-

ktora samego; „Czy ci nie dosy elektorze, e nam zabrae
cae nasze mienie? Czy chcesz nam zabra jeszcze wolno?
Czy nie moesz poprzesta na stanowisku swych przodków

a nas w dotychczasowym pozostawi stanie? Nie pozwolimy

si sprzeda. Spraw nasz odraczamy do przyszego sejmu,

wtedy wszystko si zaatwi. Zdaniem wszystkich, e elektor

nie bdzie mia w kraju wadzy!'' Podobny dyalog dunniego

trybuna l-:rólewieckiego z reprezentantem powagi elektorskiej

jest pono najwymowniejszym symptomatem usposobienia ludno-

ci pruskiej. Nie do na tem, przyszo w kilka dni póniej,

dnia 9 Sierpnia, okoo stu przedniejszych obywateli królewie-

ckich na zamek, ,,a kto z nich, pisze Schwerin, krzycza naj-

goniej przeciw wadzy elektora, by wynoszony pod niebiosa."

Wród podobnych okolicznoci zdawao si reprezentantom

elektorskiej zwierzchnoci, rzecz niepodobn pozwoli na du-
sze trwanie sejmu. Odroczyli go tedy mimo oporu opozycyi

a do miesica Padziernika. Tymczasem wybucha w Prus-

sach straszliwa duma i zacza sprzta liczne ofiary. Zwo-
any na miesic Padziernik roku lóól sejm nie zebra si
w uznanym za niebezpieczny Królewcu, lecz dnia 18 tego mie-

sica w miasteczku Bartensteinie. Postawa jego bya gro-

niejsza, wybryki opozycyi gwatowniejsze, ni kiedykolwiek.

Stary genera Kakstein zosta wykluczony z grona sejmujcych
za obelg wyrzdzon marszakowi Flauss, który sobie sam
wyznaczy zastpców w osobach przychylnych sprawie elektor-
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skiej: pukownika Eulenburga i deputata stanu szlacheckiego

Lcschwanga. Podobne wykluczenie z grona sejmowego do-

tkno na wniosek Schwerina i reprezentanta miasta Królewca,

Hieronima Rotha, z powodu wytoczonego mu kryminalnego

ledztwa. Równj treci wreszcie ledztwo wytoczy Schwerin

miejscowemu pastorowi z miasteczka Rartensteinu, który ka-

zanie sejmowe naszpikowa samemi wycieczkami przeciw wa-
dzy elektorskiej a skoczy je modlitw za króla polskiego

i Rzeczpospolit. Po tego rodzaju czynach energii przeciw

opozycyi i po podobnem usunicniu z ona sejmu najoporniej-

szych elementów, stan komissarz elektorski Schwerin wobec
stanów pruskich z tak zwanemi propozycyami, których sama
potulno i powcigliwo bya najlepsz miar kopotliwoci
pooenia elektora. „Propozycye'' owe unikay troskliwie samej

wzmianki nawet o zwierzchniej wadzy (souverainete) elektor-

skiej; obiecyway zaspokojenie jak najspieszniejsze wszelkich

uzasadnionych skarg i zaale kraju, oznajmiay, i elektor, aby

uly ciarom kraju, rozpuci ju 4 kompanie piesze i 4 kom-
panie konne, domagay si jednake zachowania podatku

akcyzy, nieodbicie potrzebnego na utrzymanie kraju w stanie

obronnym. Usposobienie sejmu, by moe, i pod wraeniem
grasujcej cigle straszliwie dumy, zaczo mikn wobec
podobnej pokory elektorskiej a pod dniem 16 Listopada wygo-

toway stany obszerny memorya owiadczajcy si z gotowo-

ci uznania wadzy elektora w zamian caego szeregu ustpstw,

które w rzeczywistoci byy ywem owej wadzy zaprzecze-

niem a najwysze rzdy stanom pruskim windykoway. Roth je-

dnake, trzy dzielnice miasta Królewca, przedewszystkiem za
pastorowie luterscy stolicy, nie byli z podobnego kroku sejmu-

jcych w Bartensteinie stanów zadowolnieni. Uznanie' wadzy
elektorskiej uwaali za grzech przeciw zasadzie i podstawie

prawnej swej dotychczasowej opozycyi, zerwanie z Polsk za

bd nie do ciko mogcy si opaci. Sypay si wic ze

strony Królewszczan protesty przeciw aktowi sejmu, pastorowie

odprawiali publicznie po kocioach modlitwy za króla polskie-

go i Rzeczpospolit, znajdowano plakaty szarpice szlacht,

wzy^vajce niedwuznacznie do rokoszu przeciw elektorskiej

wadzy. Scyssya tymczasem poboczna midzy gwatownoci
opozycyi królewieckiej a ustpczoci sejmujcej w Bartenstei-

nie szlachty, nie trwaa dugo. Mia ich pogodzi stanowczy
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a zbyt popieszny wctllug samcgo Schwerina akt elektora.

Elektor pochwyci! ze skwapliwoci ów ineinorya sejmu, ofia-

rujcy mu uznanie jego zwierzchnictwa w zamian pewnych na

rzecz stanów pruskich koncessyi; poj tylko i wyzyska rzecz

inaczej, anieli one. Pod dniem 25 Listopada lóói r. wyprawi
z podpisem i [)od pieczci wasn akt ..nozvój usiawy'^ do Schwe-
rina, który stawia wyznanie lutcrskie na równym stopniu

z kawiskiem w Prussach, zastrzega elektorowi i nastpcom
jego i)rawo mianowania namiestników z wasnego ramienia,

nakada regentom Pruss obowizek odnoszenia si w kadej
rzeczy do decyzyi elektorsl-ziej, poddawa organizacy kociel-

n kraju pod rozporzdzenia zalenego od siebie konsystorza;

co nic najmniej wana wreszcie, zastrzega sobie prawo rewizyi

tytuu possessyi i sposobu administracyi, znajdujcych si w r-
ku szlachty krajowej tale zwanych domen czyli dóbr fiskalnych

(Irlauptmannsschaften). Projekt ten nowej natury stawa tak

dalece w sprzecznoci z ca postaw, z wszelkiemi ])retensyami

i postulatami ludnoci pruskiej, e sam Schwerin mimo nieza-

przeczonej energii i mimo nie nmiej niezaprzeczonej gorliwoci

w sprawie swego pana, nie mia odwagi przedoy go sejmowi.

Zacz wic akcy od zakomunikowania go regentom z da-
niem, aby o?i'' przedstawili go nastpnie stanojii. Wezwani
w ten sposób regenci odpowiedzieli, e wprawdzie jako urz-

dnicy z ramienia elektorskiego podejm si podobnego dania;
e zarazem s jednake mieszkacami ksiztwa pruskiego a e
jako dbali o prawa kraju swego obywatele nie mog w aden
sposób przykada rki do wprowadzenia w ycie projektu

niszczcego swobody l<rajowe. Schwerin straci w podobnem

pooeniu rzeczy gow i nie wiedzia na prawd co robi.

Projekt elektorski zakomunikowany w nadesanej formie przez

regentów sejmowi, wywoa tylko ogólny lament i oburzenie.

Wród jednogonego protestu, wród Icategorycznego owiad-

czenia stanów, e na podobnych warunkach adnej nawet roz-

mowy midzy nimi a elektorem by nie moe, rozszed si sejm

dnia 7 Grudnia l6ói i opuci sal obrad. Kopot Schwerina,

Radziwia, Dobrzyskiego, stawa si tem wikszym, e w tej

chwili wanie zaczy nadchodzi do Pruss wiadomoci o wie-

tnych zwyciztwach Czarnieckiego -i Pawa Sapiehy nad woj-

skami Carskiemi, a e kade wietniejsze zabynienie gwiazdy

Rzeczypospolitej stawao si. zawsze zarazem hasem tem ener-
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giczniejszych objawów opozycyi pruskiej. Radzili tedy elekto-

rowi ustpstwa, do których on zawsze, tak w zewntrznej, jak

wewntrznej polityce by gotów, ile razy tego racya stanu wy-

magaa. Zajty w^alk ze stanami w Kliwii, zakopotany równo-

czenie podobnym zatargiem w Marchwii Brandenburgskiej,

uwaa za rzecz konieczn spuci nieco z tonu w Ksiztwie

Pruskiem. W pocztku Stycznia 1Ó62 zmodyfikowa tedy we-

dug wskazówek Scliwerina swój projekt nowej ustawy, w^ykre-

li ze co draliwsze punkta, zniós podatek akcyzy, rozwiza
znów cz kompanii swego wojska a reszt przeniós na in-

kwaterunek do dóbr fiskalnych, ograniczy wreszcie dania
swe do stanów na summ 40,000 talarów, Ictóre na utrzymanie

onierza miay zoy na przecig trzechletni czasu. Co te
w-ana w owej zmodyfikowanej deklaracyi elektorskiej, to e
oznajmiaa stanom pruskim, i wezwano dwór warszawski do

wyznaczenia komissarzy, którzyby byli obecnymi aktowi tak

zwanego ewentualnego hodu na rzecz króla polskiego i Rze-

czypospolitej. Zadosyuczynienie sympatyom pruskim dla Pol-

ski, zaspokojenie ludnoci pruskiej co do nienaruszalnoci sto-

sunl-:u ich i zwizku z Polsk stawao si dla elelctora rodkiem

jakoby wasnego bezpieczestwa, skutecznym sposobem za-

prowadzenia i utrwalenia wadzy swej w Prussach. Wród po-

dobnych okolicznoci a majc wspomniany co dopiero akt

ustpczoci elektorskiej \s rku, zwoa Schwerin ponownie

sejm na dzie 12 Stycznia l6Ó2 r. do Królewca, który jednake

w naleytym komplecie si nie zebra a obradujc burzliwie

w niezupenym skadzie, adnego waciwie z postulatów ele-

ktorskich nie przyj. Konflikt na ten raz midzy wadz ele-

ktorsk a stanami wynikn znów z innego powodu. Schwerin

da wykluczenia z grona sejmowego Rotha, generaa Kalk-

steina i Jandraa!-' Finckego z Lótzen, da nadto wytoczenia

im ledztwa o zdrad stanu i uwizienia Rótha przez magistrat

królewiecki. Stany odmówiy zadosy uczyni podobnemu we-

zwaniu, sami regenci nie brali go zbyt na seryo, a magistrat

Królewiecki, jakkolwiek zagroony w razie nieposuszestwa

kar 5,ooo talarów, odpar pretensy uwizienia I-lotha uwag,
i krok podobny pocignby za sob niewtpliwie wybuch

powstania w^ Królewcu. Równoczenie, gdy tak sejm pruski

odpoczywa i nie rusza z miejsca, rozpoczy si grone za-

targi midzy ludnoci królewieck a wadzami i onierzem



— 31 —

clektorskim. Budowa kalwiskiego kocioa na tak zwanym

Knciphofie, stal siQ powodem gronego wystpienia pastorów

luterskich i tumultu pospólstwa; oilwach wystawiony dla o-
nierza clektorskicgo na gruncie miejskim, wywoa nie mniej

burzliwe sceny. Przyszo nawet do krw^awcgo starcia migdzy

onierzami brandenburgskimi a pospólstwem królewieckiem;

z obu stron paday strzay... Tymczasem w Marcu 1Ó62 r.. zni-

ka z Królewca zagroony mandatem aresztu R(jth i ukazuje sig

w Warszawie w niewiadomych jasno i stanowczo, ale atwych

do odgadnienia zamiarach. Wypiera si wprawdzie wobec

przedstawie posa brandenburgskiego tloYerbecl-ca wszelkich

z nim stosunków król Jan Kazimierz, ale skryte jego porozu-

miewania z królow Mary Ludwik i rónymi dygnitarzami

Rzplitej nic utrzymay si w tajemnicy, a on sam przesya

z Warszawy do ziomków swych w Prussach listy z upomina-

niami, by tylko wytrwali, by nie upadali na duchu, by nade-

wszystko nie brali na seryo owych wychodzcych z kancelaryi

warszawskiej w skutek nagabywa elektorskici dyplomów, któ-

re si zrzekaj wszell-:iej wadzy i opieki nad Ksiztwem Pru-

skim... Podjty wród podobnych okolicznoci w I-Cwietniu

lóó'2 r. po raz trzeci sejm pruski przedstawia burzliwe widowi-

sko walki czy targu o na nowo majc si zaprowadzi akcyz
w celu utrzymania wojska. Szlachta znuona i strudzona walk
miaaby ju moe ochot ustjji i skoni gow, przyj
przedoony jej pod dniem l Czerwca przez Schwerina projekt

nowej akcyzy. Kto tu jednake podnosi znów gow opozycyi

i zaprzecza szlachcie prawa ustpowania choby dba z praw

i swobód krajowych, to mieszczanie Królewieccy. Dnia 9 Czerwca

stana uroczysta deputacya obywatelstwa Królewieckiego na

zamku wobec Sciwcrina, Radziwia, Dobrzyskiego, zgroma-

dzonych w komplecie na narad regentów (Oberrathe); wyst-
pia z przedstawieniem, e miasto gotowe da na utrzymanie

elektorskiego onierza z przecigu trzech lat summ 200,000

zotych polskich, e natomiast jednostronnie i dowolnie nao-
onój akcyzy przyj nie moe; e za w razie odmowy, nie

pozostaje mu nic innego, jak wysa deputacya do W^arszawy
i odnie si w celu zaatwienia swych zaale do decyzyi

króla polskiego. Napróno wybuchnli zagadnieni w ten spo-

sób reprezentanci elektorskiej wadzy piorunujcyni zarzutem,
e podobna postawa i podobne zamiary s niczem innem, jak
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czynem karogodnego buntu przeciw monarszej wadzy i monar-

szemu prawu elektora. Miasto przeciwnie uwaao w tem obel-

g, aby obywateli wiernych a uczciwych darzy mianem bun-

towników za upominanie si o swe prawa, powzio za w kilka

dni póniej, 17 Czerwca 1Ó62 r. uchwa niesychane] w dzie-

jach ciekawego tego processu doniosoci. Gminy i magistraty

trzech dzielnic miasta Królewca wygotoway otó pod tym

dniem obszerny memorya, zaopatrzony tysicznymi podpisa mi

i pieczciami, obejmujcy liczne zaalenia przeciw elektorskim

rzdom i wyprawiy z nim modszego Rotha, syna Hieronima,

do Warszavvy. Missya jego nastpia tak zrcznie i w takiej

tajemnicy, e Schwerin i regenci dowiedzieli si o niej wtedy
dopiero, gdy wysaniec by ju oddawna w Warszawie; gdy

szerzy, wedug sprawozdania posa brandenburgskiego Hover-

becka. pomidzy szlacht skargi na tyraskie postpowanie

rzdu elektorskiego w rzeczach wieckich, gdy opowiada, ja-

kie zamachy rzd tene wynnerza przeciw caoci i nietykalno-

ci luterskiego wyznania. Napróno zawezwa Schwerin na za-

mek trzech burmistrzów trzech dzielnic miasta Królewca i wy-

rzuca im buntowniczy krok. Uniewinniali si jego niewiado-

moci, tumaczyli, e osobicie go nie podzielaj, na co natu-

ralnie Schwerin argumentu nie mia... Missya Rotha do War-
szawy tymczasem, nie pozostaa bez rezultatu i to, jak uzasa-

dnimy niej, bez rezultatu bardzo smutnego. W Warszawie

przyjto wysaca opozycyi pruskiej i reprezentanta skarg.pru-

skich z otwartemi rkoma. Podany przeze memorya uznano

z zadowoleniem jako akt wiernoci miasta Królewca dla Icróla

i Rzplitej. Odpowiedzie na jak chodn odmow zdawao
si niepodobiestwem. To te pod dniem 3o Czerwca 1661 r. do-

rcza Jan Kazimierz modemu Rothowi dwa pisma, jedno do

Królewca zachcajce do wytrwania w obronie swych praw

i swobód a zarczajce im w razie potrzeby opiek polsk;

drugie do mistrza awników, Hieronima Rotha, z pochwaami
dotychczasowego postpowania i zacht na przyszo. Re-

zultat podobny missyi Rotha nazywamy niefortunnym, bo jeli,

jak si póniej istotnie olcazao, nie byo zamiaru w Warszawie

wspiera opozycyi pruskiej w ostatecznym razie z broni w r-
ku, byo cikim grzechem rozdrania jej opór ponnemi na-

dziejami, przygotowywa niebacznie materya rusztowania, na

którem póniej spa miaa szlachetna gowa Kalksteina, pro-
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cesu, z którego si miaa wysnu wieczna, w odlegoci od oj-

czystego kraju spdzona niewola Hieronima Rotha. W chwili

pisania owych listów nie zrobiono sobie prawdopodobnie w War-
szawie tej bardzo prostej rachuby; co sig za tyczy Królewca,

wywoa tu powrót l^utha dnia 5 Lipca 1ÓÓ2 r. z pomienionemi

listami króla polskiego najserdeczniejszy, najgoniejszy entu-

zyazni. Wobec zagroonej swobody kraju pomylaa znajdu-

jc sig w posiadaniu tak kategorycznych zarccze pomocy ze

strony króla polskiego, stolica Prus w owych pierwszych dniach

Lipcowych roku l6Ó2 na dobre o wznowieniu pamitnego dzie-

a przodków z dni Lutowych 1464 r. Dnia 4 Lipca zgromadzi-

y si gminy trzech dzielnic miasta Królewca w kociele na

przedmieciu Kneiphofskiem, j)ostanowiy zebra skadk na

rzecz popierania swej sprawy w Warszawie i zyskania pomocy
skonfederowanego naówczas w Polsce onierza; nadto utwo-

rzy nowy zwizek na wzór dawnego „ziuizkic Jaszcziirczego^''

wraz z rot przysigi, na mocy której zobowizywano si ,,krezu

i mienie powi^cL ku pozostawM przy Koronie Polskiej i Rzeczy-

pospolitej, jedynie tylko na cze Bosk a bez obrazy praw elekto-

ra."- Po uoeniu podobnej roty przysigi wyprawiono znów
modego Rotha czemprdzej do Warszawy, z nieznan blidj

instrukcy i w niewiadomych bliej celach. Póniej dopiero

stao si rzecz wiadom, e stany pruskie ofiaroway królowej

Maryi Ludwice summ 200,000 zotych, jeli ich kraj od

zwierzchniej wadzy elektora oswobodzi a e królowa, zgadza-

jc si na danie Prusaków, poradzia modemu Rothowi, sta-

ra si spowodowa skonfederowanc wojsko do wtargnienia

w granice Ksiztwa Pruskiego, poczem królowi atwo si b-
dzie wytómaczy, i si to bez jego woli i wiedzy stao. Po

podobnych uchwaach ze strony miasta, po odbytej dalej mi-
dzy burmistrzami jego a Radziwiem bezpodnej konferencyi,

nastpi, mona bez przesady powiedzie, stan wojenny na bru-

ku królewieckim midzy mieszkacami a wyobrazicielami ele-

ktorskiej wadzy. Dnia 18 Lipca 1662 r. miaa wyjecha do

Warszawy nowa, uroczysta dcputacya, skadajca si z oby-

dwóch Rothów i mistrza awników dzielnicy Lobenicht, Schim-

melpfenniga. Radziwi obawia si skutków podobnej depu-

tacyi, postanowi nie wypuszcza jej z miasta a w najgorszym

razie zamkn jej wyjazd z kraju. Zacz tedy ciga, ile

si dao, do Królewca wojska, pozamyka bramy, kaza nadto

Spraw. Kalkst. 3
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w kraju poobsadza wszystkie drogi wiodce do Polski. Odtd
to widzimy w Królewcu dwa. zbrojne przeciw sobie obozy,

istne widowisko z redniowiecznych wojen domowych miast

woskich. Z jednej strony Radziwi na czele siy zbrojnej clc-

ktorskiej, obsadzajcy tak zwan Friedrichsburg, cytadellQ Kró-

lewieck i bramy miasta; z drugiej strony mieszczanie króle-

wieccy, stajcy równie zbrojno pod chorgwiami wasnemi.

Z jednej strony Polak gotowy broni do upadego przeciw

Niemcom domagajcym si bratniej spójni z Polsk wadzy ele-

ktorskiej; z drugiej Niemcy gotowi podj niebezpieczn prze-

ciw reprezentujcemu zwierzchnictwo niemieckiego monarchy

Polakowi walk. Hieronim Roth by tu znów dusz opozycyi.

Tak onierz brandenburgski, jak mieszczanie wystawiali swe

strae; z obu stron paday w nocy strzay. Mieszczanie zblia-

jc si do szyldwachów elektorskich, woaU! „Precz z bran-

denburgskiemi szelmami!" O nakazywanem wci z oddali ber-

liskiej przez elektora uwizieniu Rotha nie byo mowy; do

przeamania królewieckiego oporu trzeba byo energiczniej-

szych postanowie i skuteczniejszych rodków. Na nieszczcie

miaa by najlepszym przeciw owemu ruchowi pruskiemu sprzy-

mierzecem elektora, sabo Polski. Królewszczanie liczyli na

dwór Warszawski, liczyli dalj na skonfederowanego onie-

rza, który w pierwszych miesicach roku 1662 obra swe stano-

wisko w Warmii. Wanie w tym czasie, w stanowczym owym
miesicu Lipcu, ustpuje onierz slsionfederowany z War-

mii, pozbawiajc tern samem Prusaków nadziei jakiejbd po-

mocy.

Równoczenie za, co gorsza moe, co wicej upokorzaj-

ca jeszcze dla godnoci Polski, wspiera si Jan Kazimierz w sku-

tek przedstawie HoverbeGka pism swoich z dnia 5 Lipca,

przyznajc eKrólewszczanie, podobniejak Gdaszczanie chcieli-

by mie dwóchpanów, aby adnego z nich nie sucha i wydaje

pod dniem 2o Lipca deklaracy interpretujc w sposób nieko-

rzystny dla Pruss oba swe Pisma wygotowane na dwa tygodnie

przed tern! Nie do na tem, przecinay strae elektora pod po-

zorem nieopaconej akcyzy dowozy mki do miasta, w slcutek

czego pocz si dawa we znaki dotkliwy niedostatel-: ywno-

ci. Wreszcie ogoszono miastu, i natychmiast po ukoczeniu

niw przybdzie osobicie do kraju elektor z odpowiedni si
zbrojn, by przyprowadzi rzeczy do nalenego porzdku... La-
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two poj, e wszystko to razem wpywao paraliujco na

usposobienie Królewszczan a jeeli l<to, to znów tylko jedyny

Roth podtrzymywa opór, wskazywa cigle na Polslc, nie po-

zwala upada cakiem ducliowi. Caa tre te, jeeli tak wolno

powiedzie, ówczesnej polityki elel<torskiej koncentrowaa si
okoo przytrzymania jego osoby, o<:oo przybycia dalej do Kró-

lewca samcgo elektora. Wszelkie próby reassumcyi sejmu, ua-
godzenia opornych za pomoc drobniejszych ustpstw, okazy-

way si przez miesic Sierpie i Wrzesie rol^u 1Ó62 bezsku-

tecznemi. Co wicej, dokaza wpyw I^otha tyle nawet, i mi-
knca ju szlachta poczya si znowu z opozycy królewieck
i e najoporniejsi z poród niej odmówili wprost opacania
przyznanej ju elel-:torowi akcyzy. Wród tal<ich olcolicznoci

postanowi elektor wybra si osobicie do Pruss, aby uciszy

opozycy, jakkolwiek caa rodzina jego, mianowicie ona i matka

upatryway w podobnym krol<:u wielkie dla niebezpieczestwo

i powstrzyma go ode usioway. Mimo to wyruszy w miesi-

cu Wrzeniu na czele 1,200 piechoty, 800 jazdy do Pruss, uda
si nastpnie sam do Gdaska, gdzie wsiad na ol<rt a dnia 18

Padziernika ióÓ2 wyldowa w Porcie Pilawskim. Trwa mi-

mo to jeszcze opór miasta Królewca. Pukownik elel^torski

Raesfeld by zelony i zbezczeszczony na ulicy. Na muszkiete-

rów elektorskich z pukownikiem Hillem na czele, zabierajcych

si uwizi I^otha poród jego dzielnicy na Kneiphofie, rzuci

si przebywajcy zagroonemu misti-zowi awników na odsiecz,

kilkutysiczny tum zbrojny w drgi, l<ije i kamienie. Wród
podobnycli gorczkowyci wydarze i usposobie, wkroczy dnia

25 Padziernika 1662 do miasta na czele 8,000 onierza, z zapa-

lonemi lontami, elektor Fryderyk Wilhelm. Miasto nie miao
siy, by stawi opór podobnej przewadze liczby. Zapanowa
zwyl<y po wszelkich gorczkowych wstrznieniach i wysile-

niach upadek ducha. Elektor kaza przeciga dziaa na way
cytadelli, a za danym znakiem rozpocz bezwocznie ogie
przeciw przedmieciu Kneiphofowi, dzielnicy Rotha i gównej
siedzibie arzcego oporu. Usadowiwszy si w ten sposób

w miecie, przystpi elel-:tor do najwaniejszej czci swego
królewieckieg(j zadania. D. 3o Padziernika wysa silny od-

dzia onierstwa do mieszkania Kotha na Kneiphofie i kaza
sprowadzi go sobie na zamelc. Dzieo uwizienia jego odbyo
si na ten raz bez przeszkody. Stawiony przed oblicze elckto-
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ra, badany przeze osobicie, przyzna Roth z godnoci
i szlachetn otwartoci stosunki swe z Polsk, trwa goto-

wo do obrony praw krajowycli jako rzecz obywatelskiego

obowizku a nie sprzeczn z traktami welawsko-bydgoskiemi,

zarczajcemi Prusom i pod rzdami brandcburgskicmi wszelkie

swobody; poczem elektor owiadczy, i mu z powodu zdrady

stanu process wytoczony bdzie. Pozbawiony wolnoci Koth

nie mia dugo pozosta w murach rodzinnego miasta. Naza-

jutrz ju wywieziono go statkiem do Piawy, ztamtd do Koo-
brzega, nal^ioniec na doywotni pokut do wizienia w mia-

steczku Peitz pod Magdeburgiem. Osierocone po stracie na-

czelnika swego miasto upado, jak bardzo naturalnie, jeszcze

bardziej na duchu. Opozycya zamkna si w obec przema-

gajcej siy w sobie, staa si z haaHwej i gonej dawniej,

milczc i ponur. Co chwila przychodziy popierane instancya-

mi warszawskiemi deputacye do elektora z prob o uwolnie-

nie Rotha. Elektor czujc potrzeb oszczdzania do pewnego
stopnia draliwoci opozycyjnej stanów pruskich, odpowiada
wymijajco, e uwolnienie mistrza awników przed ukocze-
niem ledztwa nastpi nie moe, ale e go z pewnoci nic

gorszego nie spotka nad to, co mu si z prawa i susznoci
naley. Po cichu szepta sobie jeszcze królewiecki optymizm,

e przybdzie komisarz króla polskiego, e wyjedna niezadu-

go Rothowi wolno; liczono bezprzestannie jeszcze w Królewcu

na pomoc owej nie pewnej siebie, zawiclirzonej konfederacy
wojska, rozdartej we wntrzu swem przez gotujcy si rokosz

Lubomirskiego Polski! Opozycya ta, jakkolwiek sabnca bardzo

naturalnie wobec przytomnoci elektora, jakkolwiele trzymana

na wodzy energicznemi rodkami przemocy i przymusu, nie

kapituluje przecie ostatecznie, odzywa si cigle jeszcze i to

nawet w onie zwoanego wkrótce po przybyciu elektora sej-

mu. Uciera si tutaj krok za krokiem o alecyz, o stanowi-

sko kocioa luterskiego w kraju, o przytomno komissarzy

polsleich przy majcem si sl^ada ze strony stanów pruskicli

homagiiim. Najzacitsza walka zawrzaa z powodu rewizyi'

zarzdu dóbr fiskalnych, znajdujcych si pod najrozmaitszemi

tytuami w posiadaniu krajowej szlachty. Kronik ostatnich

dwóch miesicy roku 1662 wypeniaj jedynie tylko podobne
spory. Trwaj jeszcze przez nastpnych pi miesicy. W Ma-

ju dopiero r. i6ó3 zdobywa sobie eleletor na stanach pruskich
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uznanie swej zwierzchniej wadzy, przyzwolenie na akcyz, na

równouprawnienie wyznania kalwiskiego z luterskiem, w za-

mian czego zgadza si ze swej strony na udzia komissarzy

Rzeczypospolitej w majcym nastpi akcie homagialnym. Pra-

gn za elektor tego aktu czemprdzej z pewn gorczkow
niecierpliwoci. „Zaley na tern," pisa, „dobro caego pa-
stwa i moja dobra sawa. Cóby si z dziemi mojemi stao, gdy-

bym nagle umar? Ludno tutejsza ma cigle jeszcze przewany

luzgld na Polsk.'^ Za nieunikniony warunc1< zoenia hodu
pooyy stany pruskie obecno komissarzy polskich i zoenie
z wasnej strony tak zwanej przysigi ewentualnej na rzecz Pol-

ski. Mija ju tymczasem miesic Sierpie a komissarze nie

przybywali ku najwyszemu elektora zniecierpliwieniu. W sku-

tek ponownych a szczególnych wezwa jego, znaleli si na-

reszcie w miesicu Wrzeniu 1Ó63 roku w Braunsbergu w cha-

rakterze komissarzy Rzeczpospolitej: Stefan Wydga biskup

warmiski i Jan Leszczyski podkanclerzy koronny. Elektor do-

maga si od nich jak najprdszego wyznaczenia terminu homa-

gianej uroczystoci. Na to owiadczyli komissarze polscy, i
do tego aktu nie przystpi, a elektor cofnie zaog sw z Bra-

unsberga a zarazem zrzecze si prawa wejcia w przyznany so-

bie zastaw Elblgski. W niecierpliwoci o przeprowadzenie

ostateczne dziea uznania wadzy swej w Ksistwie pruskiem,

postanowi elektor ustpi w Sprawie Elblgskiej i Braunsberg-

skiej. Komissarze zgodzili si w skutek tego ustpstwa na

uroczysto aktu homagialnego. Odbyt on si na zamku kró-

lewieckim dnia l8 Padziernika i663 r. Elektor zasiad na tro-

nie; po prawej stronie Stefan Wydga, po lewej Jan Leszczyski

jako komissarze Rzeczypospolitej. Po krótkich przemowach

kanclerza Ksiztwa Pruskiego von Kospoth i landwójta v©n Tet-

tau, odczyta tajny sekretarz Colow rot przysigi na wierno
dla elektora, któr zgromadzone stany pruskie za nim powtó-

rzyy. Po dopenieniu tego aktu na rzecz wadzy elektorskiej,

przysza l^olj upomnie si o swe prawo na Rzeczpospolit Pol-

sk w osobie biskupa warmiskiego Wydgi. Biskup zawarowa
stanowczo w aciskiej mowie prawa króla i Rzeczypospolitej

Polskiej do Ksiztwa Pruskiego mimo spenionego co dopiero

aktu. ,,Król polski," mówi, ,, zachowuje przyrodzone i pisane

swe prawa do Ksiztwa Pruskiego w ten sposób, i zawsze b-
dzie mu jakoby przytomna myl: wasno ta moja nie jest moj
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lecz bdzie moj." Po odpowiedzi landwójta von Tettau zo-

yy stany pruskie w jzyku niemieckim ewentualn przysig

wiernoci królowi i Rzeczypospolitej Polskiej. Nastpi potem

szereg uroczystoci trwajcych cay tydzie. Ele-:tor znalaz

si panem kraju prus<;iego, ze stojcem wszake jakoby na

stray ewentualnem prawem polski. Dnia 3o Padziernika ió63 r.

w rocznic wanie uwizienia i wywiezienia Rotha. wyjecha

z Królewca, zostawiajc dalsze kopoty rzdów nad uciszon,

ale nieuspokojon opozycy kraju, nad ludnoci nie przestaj-

c tskni skrycie za dawnym z Polsk zwizkiem, dotych-

czasowym reprezentantom swej wadzy, Bogusawowi Radziwi-

owi, Dobrzyskiemu i Schwerinowi.

II (*).

Dzie 18 Padziernika l663 r., dzie przymusow^ego ho-

du pruskiej ludnoci na rzecz elektora, stanowi epok w dzie-

jach owego wielkiego penego tragicznych momentów zatargu,

midzy wadz elektorsk a swobod prusk. Polska opuci-

a po niepotrzebnych obietnicach i niedotrzymanych nadziejach

opozycy prusk. Kraj uzna zwierzchnictwo elektora, ale

z drugiej strony opierajc si na asecuracyi jego z miesica

Marca r. i663, targowa si na swych sejmach, jak dotd, o ak-

cyz, protestowa przeciw wyprowadzeniu pruskiego rekruta na

wojn po zagranic pruskiego Ksiztw-a, przeciw zakadaniu

fortec, w dodatku za patrza cigle ku Polsce, znosi si

z Warszaw przez Kalksteinów, Schliebenów, modego Rotha,

wyglda ztamtd podaszej przyszoci. Ustpienie Jana

Kazimierza, wyniesienie na tron królewski Michaa Winio-

wieckiego, staje si hasem energiczniejszego znów odycia

(*) Wszystkie szczegóy dotyczce poniszej sprawy Krystyana Ludwika

Kalksteina, opieraj si na aktach tajnego archiwum berliskiego: ^cto ^^.J Kónigl.

Geheimen Saatsarchivs betreffend Christian Ludwig von Kalksteins Bestrafung

nach dem ersten TJrtel, so anno 1668 wider ihn is gesprochen worden." — Nadmie-

ni naley: e mono cytowania akt i dokumentów archiwum tajnego berliskie-

go «» ory^/rta/wy/wy^zy-feM i (ioi/owwe/w brzmieniu ulega obowizujcym ogranicze-

niom, do których nam si zastosowa naleao.
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pruskich nadziei. Wedug traktatów Welawsko-Bydgoskich
mia elektor obowizek poszukiwa u Icadego nowego króla

polskiego zatwierdzenia swyci praw niezalenoci w Ksiztwie
pruskiem, ponownej inwestytury w Lauenburgu i Butowie. Opo-
zycya pruska liczya na to, i z powodu zatargu o Elblg, i
z przyczyny podobnyche sporów o Lauenburg, Drabim i Bu-
tów, e z przyczyny niedotrzymania stanom pruskim zarczo-
nych im praw i swobód, bdzie mona wytoczy ze strony

Polski process co do sameje wanoci traktatów Welawsko-
Bydgoslcich a w dalszem nastpstwie ocali moe spraw wol-

noci pruskiej.

Na tle podobnej przeszoci, na tle talcieje w latach

midzy rokiem l663 a 1670 teraniejszoci, wyrasta jako epi-

log pierwszej, jako krwawy epizod drugiej, pamitna owa *S/^ra-

loa Kalksteina, bdca przedmiotem obecnego naszego opowia-

dania. Obznajmiwszy si z gruntem jej dziejowym i politycz-

nym, rozpocznijmy, przystpujc do rzeczy, opowiadanie nasze

od krótkiej o ile monoci wzmianki o rodzinie Kallvsteinów.

Rodzina ta osiada od niepamitnych czasów w Prussach,

wspomniana w cigu XV-go wieku w pewnym akcie wiellciego

mistrza krzyackiego Ludwika von Erlichshausen midzy przed-

niejszemi rodami w kraju, piastowaa w wiekach nastpnych,

pod rzdami ksicia Albrechta i syna jego, pod panowaniem

dalej lenniczem elektorów brandenburgskich, rozmaite godnoci

i urzdy pruskie. Widzimy ich pomidzy landratarai, starosta-

mi, widzimy ich generaami, pókownikami. Jedna ich linia, ta

wanie, do której naley bohater naszego opowiadania, przy-

swoia sobie od nabytej woci Stolna, z polska nazw Kalk-

steinów-Stoliskich; druga od posiadoci Osowa, nazw Kalk-

steinów-Osowskich. W wiel-cu XVn jest gówn siedzib za-

mieszkaych w Ksiztwie Pruskiem Kall^stcinów-Stoliskich ob-

szerna, majca rozlege i yzne grunta, ogromne, pene osiów

lasy, liczn poddan ludno, wród jezior i strumieni pooo-
na wo Knauten, prawie na poowie drogi midzy Królew-

cem a Prusk Iaw. W epoce naszego opowiadania widzimy

tu w starym, obficie we wszystlco zasobnym dworcu, gospoda-

rujcego twardo dla poddanych, wedug zwyczaju wspóczes-

nego, wedug obyczaju miejscowej szlachty niemiecl<iej po-
ród ludnoci wiejskiej, znanego nam ju potrosz sdziwego

generaa Albrechta von Kalkstein. Z rónych szczegóów ma-
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my wszelki powód wnosi, e Kalksteinowie byli zacitymi wy-

znawcami luteranizmu, a wic choby ju dla tego naturalnymi

oponentami wyznajcego i pragncego szerzy kalwinizm elektora.

Co si tyczy narodowoci, jest to rodzina najczyciej niemiecka,

skoligacona jedynie i wycznie z rónemi niemieckiemi doma-

mi kraju. Mamy jednake dowody, i bohater wanie opo-

wiadania naszego, Krystyan Ludwik Kalkstein posiada doka-

dnie jzyk polski. Zewntrzna fizyonomia tej rodziny, strona

jej moralna i towarzyska nie przedstawiaj zbyt pocigajcego

obrazu. Nie wida tam gadkoci i poloru odznaczajcych

ówczesn wysz szlacht polsk. Panuje na dworze Knaute-

skim jakoby pewna lena rubaszno. Stary genera i syn je-

go Krystyan Ludwik s widocznie ludmi gwatownymi i po-

rywczymi. Przypatrzywszy im si jednake bliej, nie mona
charakteroioi ich nic zarzuci, jakby to historycy brandenburg-

scy w chci oczyszczenia elektora, w interesie uniewinnienia

jego polityki czyni radzi. Przeciwnie, winnimy Krystyanowi

Ludwikowi bez najmniejszej pokusy idealizowania jego osoby,

odda z ca sumiennoci wiadectwo, e szlachetnia wród
niebezpieczestwa, a e w najkrytyczniejszej ycia próbie zo-

y dowody zacnego serca, nieustraszonej odwagi i prawdziwie

wzniosego sposobu mylenia. Modszy brat jego Krystyan Al-

brecht, trzy siostry wydane za okolicznych szlachciców KoUe-

ra, Kleista i Lobelia daj natomiast dowody, brat wielkiej nik-

czemnoci, siostry co najmniej, niesychanej poziomoci chara-

kteru i uczu. Po tej ogólnej charakterystyce mieszkaców
Knauteskiego dworca, wypada nam zwróci si do ich poli-

tycznego stanowiska w organizmie owej opozycyi, jaka cay
kraj przeciw rzdom elektorskim obejmowaa. To, comy po-

wiedzieli wyej, zastpi poniekd potrzeb szerszego opowia-

dania w niniejszem miejscu. Przypominamy sobie, jak stary

genera Kalkstein wieci w pierwszych szeregach opozycyi sej-

mowej po traktacie Oliwskim, jak owiadcza gotowo po-

wicenia lo.ooo talarów na pokrycie kosztów deputacyi ma-

jcej pojecha do Warszawy, jak grozi pragskim processem

czonkom sejmu pruskiego, którzyby okazywali jakkolwiek

ulego dla da elektorskich. W dzie uwizienia Rotha

znajdowa si w Królewcu. Obawiajc si tego samego,

jaki jego spotka losu, opuci czemprdzej I\rólewiec i ujecha

do Knauten, czujc si bezpieczniejszym na swem lenem i je-
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ziorzystm uboczu. Tu ztr\(l patrza zdalcka na dalszy prze-

bieg spraw i)ruskich, w bezsihiyni gniewie na hod kraju dla

elektora, z wieczn tgsknot do Polski. Co si tyczy syna je-

go Krystyana Ludwika, bohatera naszego opowiadania, wyma-
ga jego przeszo nieco obszerniejszej wzmianki. W niej to

bowiem odnajdujemy w znacznej czci klucz do zrozumienia

dalszych kolei jego ycia, do pojcia mianowicie charakteru

jego opozycyjnej akcyi, która opierajc si na gruncie swo-

bód pruskich, przybiera przecie póniej charakter zupenie

prawie polski. Krystyan Ludwik, najstarszy syn generaa Al-

brechta Kalkstcina, urodzi si okoo roku l63o, jakkolwiek,

rzecz dziwna, w aktacli processu nigdzie nie moglimy zna-

le dokadnej daty jego przyjcia na wiat. Przeznaczony

przez ojca do stanu wojslcowego, rozpocz swój zawód od su-
by w wojslcu Rzeczypospolitej. Wraenia suby tej, otocze-

nie, stosunki i poycie ze szlacht polsk, znajomo z Pawem
Sapieh w. lietmanem litewskim, ,,którego swym tatiisiem"' na-

zywa, pozostay, jak si przekonywamy, trwaemi i niezatarte-

mi na ca przyszo. Nie ma silniejszych wzów nad zwiz-

ki oparte na towarzystwie broni, na wspomnieniach wspólnie

przebytych powodze i niebezpieczestw. Prawda ta stwier-

dza si najdowodniej w yciu naszego bohatera. Wierny wspom-

nieniom i wraeniom owego braterstwa broni z Polakami, od-

biera te od nich, jal-: zobaczymy niej, dowody szczerej, cho
bezskutecznej niestety przyjani w chwilach potrzeby i niebez-

pieczestwa. Okoo roku l656 wstpuje do suby elektors-

kiej, ale ju wtedy jak si zdaje, kiedy elektor rzuciwszy przy-

mierze szwedzkie, przyj na siebie rol sprzymierzeca Rzeczy-

pospolitej. W nagrod zyska stopie pukownika, nadto sta-

rostwo Oleckie, którego posiadanie stao si dla ródem li-

cznych kopotów a nastpnie i pierwszych zatargów z wadz
elektorsk. By moe, i zarzd wychowanego w obozach

Kalksteina w starostwie Oleckiem by twardym i bezwzgld-
nym dla poddanych; by dalej moe, i skarb elektorski na po-

dobnej administracyi traci. Co take pewna, to e donone
Starostwo Oleckie wzbudzao apetyty innych i e rodzina Kalk-

steina, mianowicie za starosta Olecki, mieli zacitych nie-

przyjació w rodzinie Wallenrodtów, szczególnie za w osobie

znanego nam ju z powyszego opowiadania, prezesa regencyi

pruskiej, landhofmistrza Wallenrodta. W skutek jego to za-
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skarenia wytoczono Kalksteinowi ledztwo o administracy sta-

rostwa Oleckiego. Wpyw Walleurodta przemóg do tyla, e
w jesieni r. 1660 odebrano mu starostwo Oleckie, ^zecz bar-

dzo naturalna, e ztd niech poliiyczna panujca w rodzinie

Kalksteinów jak w caej szlachcie pruskiej do rzdów elektors-

kich, nabraa nowego, osobistego ywiou; e opozycya ich ojca

w sejmie, syna po za sejmem, jal-ikolwiek z niewiadomych nam
powodów pogniewanych z sob, przybraa tem zacitszy i ja-

skrawszy charakter. Co ojciec robi w sejmie, wiadomo nam
ju z powyszego opowiadania. Dziaalno syna rzucia si na

inne, praktyczniejsze wedug jego przekonania pole. Jakkol-

wiek ju oeniony naówczas z Mary Elbiet von Kittlitz, cór-

k naczelnego marszaka pruskiego von Kittlitz, która mu wnio-

sa w posagu dobra Remitten w pobliu dziedzicznych Knauten,

jakkolwiek ju ojcem licznej rodziny, szeciu synów, jednej cór-

ki, opuszcza kraj, udaje si nasamprzód do Warszawy, by pra-

cowa na tamtejszym dworze w tym samym duchu co Roth.

Nastpnie udaje si do Wilna, do „szvego tatusia''' Pawa Sapie-

hy pomidzy towarzyszów broni z czasu suby w wojsku Rze-

czypospolitej cudzoziemslciego autoramentu.

Stary genera, ojciec, jakkolwiek pogniewany z synem,

przesya mu przecie tam dotd odpisy czynnoci sejmowych

pruskich, utrzymuje go w cigej wiadomoci o wszelkich

kro<ach i drgnieniach opozycyi pruskiej przeciw wadzy ele-

ktorskiej.Kalkstein, w posiadaniu podobnie ciekawych do^umen-

tów, nie omieszkuje z nich wobec Litwinów korzysta. Jak si

przekonywamy, mia on otwarty wstp do domów wszystl\;ich dy-

gnitarzy litewskich, jako dawny pukownik wojska Htewskiego.

Bywa w domu Naruszewicza podkanclerzego litewskiego, ma
kadego czasu wstp do W. hetmana litewskiego Pawa Sa-

piehy a odbywa z nim liczne i poufne konferencye; jest domo-

wnikiem i poufnym przyjacielem Buchowieckiego marszaka gro-

dzieskiego, widocznie zayym przyjacielem Czekanowskiego

wojewody mcisawskiego i brata jego, starosty Ciechanowiec-

kiego. W domach tych, wród owych czy to pogadanek, czy

to konferencyi otacza go, jak widzimy, zawsze liczne grono

znajomych, przyjació, towarzyszów broni z czasów wspólnej

suby. Spotykamy si tu, prócz bardzo wielu innych, z nazwiska-

mi i osobami Krzysztofa Jesmanna, Mikoaja Schillinga, Karola

Marszaka, Bokuma, oberstlejtnanta Wilhelma Klatta, oberstlejt-
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nanta Marcina Stencla, kapitana Samuela Jankowskiego....

Cel pobytu Kalksteina w Wilnie tómacz rozmowy, tlóniacz

dalej listy do Pruss, które, jak sig przekonamy z poniszego o-

powiadania. nie miay na nieszczcie pozosta tajemnic. Je-

go cacterurn censeo owych czy to poufnych i towarzyskich po-

gadanek, czy to powanych konfcrencyj z dygnitarzami W.
Ksiztwa Litewskiego, byo oswobodzenie Pruss z pod wadzy
elektorskij. z wizów traktatów wclawsko-bydgoskich. Mia-

nowicie przypi si do w. hetmana litewslciego l^awa Sapie-

hy i domaga si ode choby czci tylko wojska litewskiego

ku wykonaniu zamachu na Prusy. Pawe Sa[)ieha nie by,

zdaje si, przez lata 1Ó62 i l663 tak bardo nie przystpnym

podobnemu pomysowi, poniewa Kalkstein zapowiada, cho w
sposób nieco enigmatyczny, zbrojny swój powrót do Pruss

i przesya do Knauten zagadkowe, ale znaczce przestrogi, aby

dla burzy wojennej, Ictóra niezadugo wybuchnie przechowano

zawczasu dobrze wszystkie kosztowniejsze sprzty i przedmio-

ty. Chwali te Kalkstein, wobec przybywajcych raz po raz

do Wilna obywateli pruskich, przywizanie i dobro dla siebie

Sapiehy, nazywa go cigle ^.drogim iatusieni, poniewa mu za-

wdzicza wicej, ni rodzonemu ojcu." W ten sam sposób

odzywa si Kalkstein w domu podkanclerzego litewskiego Na-

ruszewicza, domagajc si pomocy litewskiej, zarczajc, e
skoro jakakolwiekbd sia zbrojna polska lub litewska na zie-

mi pruskiej stanie, cay kraj jak jedenm przeciw electorowi

za bro pochwyci. Razu pewnego odezwa si w licznem gro-

nie szlachty i wojskowych u wojewody mcisawskiego, do bra-

ta jego starosty ciecianowiecls;iego, pul<ownika Paca i mar-

szal-;a grodzieskiego Buchowieckiego: ,,Wy Panowie Litwini

oddajecie elektorowi kraj; elektor podwyszy ca, jak te z tego

radzi bdziecie? Co Polacy drogo nabyli, wy pozbywacie tak

tanim kosztem! Skoro wam wojn prowadzi przyjdzie, zkd
wemiecie ludzi? Werbunki w Prussach surowo zakazane."

Otó to szczegóy propagandy Kalksteina midzy szlacht i dy-

gnitarzami litewskimi. Mieszay si w to, jak zreszt rzecz

do naturaln u onierza nieobliczajcego si ze sowami,

jak u szlachcica penego buty i fantazyi, przechwaki, obietni-

ce tego, czego dotrzyma nic móg, co za najgorsza dla pó-
niejszego obrotu jego sprawy, dziwna nieostrono. Nie ko-
poczc si i nie pytajc kto sucha, mawia czsto: e gdyby
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tylko Polacy do Pruss wtargnli, miaby ochot prowadzi
przedni stra a kupi za cay swój od prochu, mocnego pro-

chu moskiewskiego, którego do naboju wiele zuywa nie po-

trzeba." Do innych odzywa si: ,,e gdyby tylko do kraju

wróci a znalaz elektora i ksit, nie oszczdzaby nikogo,

bo wszyscy wyjd na takich samych tyranów, jak stary." Przy-

bywajcych do Wilna z Pruss zwyk pyta: ,,Có tam robi wasz

krwawy Frycek?" W taki to sposób, raz powany i gbszy, in-

ny raz zaczepny i rubaszny objawiao si usposobienie Kalk-

steina, odzywaa nienawi do elektora, dza oswobodzenia

Pruss z pod jego wadzy. Nie koczy si jednake owa przy-

ja dla Polski na samyci sowach i pogadankach. W pami-
tnej i zwycizkiej kampanii Pawa Sapiehy na Litwie i Biaej

Rusi. w okolicy Mohilowa i Staroduba, w Marcu r. 1664,

widzimy Kalksteina dowódzc puku wojska Rzeczypospolitej

cudzoziemskiego autoramentu. Dostaje si do niewoli,—wy-

padek, który w aktach póniejszego jego processu czst
znajduje wzmiank. Wydany co dopiero nakadem Bibliote-

ki Ordynacyi Krasiskich pamitnik Wadysawa Poczobuta

Odlanickiego, nastpny o tern spotkaniu zawiera ustp: „Dnia

20 praesentis (Marca), gdymy poszli w t pohann puszcz,

Kalkstein bez ordynansu J.
M. Pana Hetmana zosta z ludmi

swymi dla zebrania albo raczej zyskania wozów swoich, które

porzucono i zrabowano; na którego tego dnia przypada

Moskwa, rozumiejc, e wojsko zastan, a tylko na ten je-

den regiment trafiH, który si im potnie broni, a póki pro-

chów stawao, potem z starszyzn uszed by, ale dogoniony,

nie majc prochu, poddali. Tame samego Kalksteina wzili,

a majora jego Pana Ungiera z innymi kapitanami i oficerami

rozsiekano." Dwa lata trwaa blisko niewola Kalksteina... Wra-

ca z niej okoo roku 1666 na Nowogród, Psków, Poock wTaz

z niejakim Kasparem Pilzem, Wgrem rodem, wiernym sug
jeszcze z domu ojcowskiego. Przygoda owa wzmacnia jeszcze,

o ile monoci, przywizanie Kalksteina do Polski. Akta pó-
niejszego processu zajmujcy i przekonywajcy razem dostar-

czaj tego dowód. Po powrocie z niewoli do rodzinnej woci
Knauten, namawia go ojciec, stary genera, siedzc przy sto-

le, by opuci sub polsk. „Choby," odpowiedzia, „elek-

tor po wszystkich skrtach dróg prusskich szubienice powysta-

wia a do powrotu mnie wzywa, nie porzucibym suby pol-
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skiej pod adnym warunkiem!" Trwa wigc ten przeduony
dwuletni niewol pobyt pukownika Kalksteina na Litwie

wród gniewów z ojcem i rodzin, wród nieustajcej jednake
z nimi komunilcacyi w przedmiotacli politycznego znaczenia, jalv

co dopiero powiedziano, mniej wicej do roku ló6ó. Okoo
tego czasu wraca Kalkstein do Pruss i osiada, jak sig zdaje,

w graniczcej z Knautem wasnoci ony Remittcn. Nie ma
wtpliwoci, e bieganiny jego po Warszawie i Wilnie, e tam-

tejsza jego, wroga rzdom elektorskim dziaalno, e stosun-

ki jego ze szlaclit polslc i dygnitarzami litewsl<imi nie uszy

wiadomoci reprezentantów wadzy elektorslciej w l^rus^acli.

Daje tego zreszt wyrany dowód Icorrespondencya Schwerina

i Bogusawa Radziwia. Od samej te prawie chwili powrotu

zwraca si na baczne a wrogie oko dawnego nieprzyjaciela

rodziny Kallcsteinów, prezesa regencyi pruslciej Wallenrodta.

Na tymczasem jednake pozostawiony pukownik w spokoju.

Nieprzyjaciel czeka widocznie sposobnoci i dotyl-:alnego po-

wodu, któregoby si uczepi mona. Nieszczciem pracoway
na to jalcoby umylnie fatalne olcoiicznoci w sposób równie

bolesny, jal: upokorzajcy dla rodziny Kalksteinów. W lecie

r. lóóó umar stary genera Albreclit von Kalkstein, zosta-

wiajc w dziedzictwie rozleg wo Knauten. Faworyzowa-
ny testamentem ojca mimo gniewów i swarów za ycia boia-

ter naszego opowiadania, dosta j w zapisie, co wywoao
niesnaski rodzinne. Mia, jak nam wiadomo, pukownik Kalk-

stein jednego brata, Krystyana Albreclita podpukownika w su-
bie elektorsl-ciej, i trzy siostry zamne Kleist, Kóller i Lobell,

wszystko razem osobistoci najpospolitszego rzdu pod wzgl-
dem serca, umysu i sposobu mylenia. O ile Wallenrodt

w spraw t sporów familijnych o sukcessy po starym genera-

le Kalksteinie osobicie si wmiesza, nie jestemy w stanie po-

wiedzie na podstawie dostpnych nam dokumentów. Co na-

tomiast pewna niestety, to, e jako ostateczny rezultat owego
skandalicznego rodzinnego zatargu, nadesza pod dniem 5 Sier-

pnia 1667 r. do Wallenrodta jako prezesa regencyi prusskiej

od podpukownika Krystyana Albrechta Kalksteina, obszerna

denuncyacya na brata, pukownika Krystyana Ludwika Kalk-

steina. Wystpny oskaryciel nie wstydzi si w ten sposób z

powodu zatargów majtkowych gotowa bratu dugich udr-
cze, nakoniec rusztowania, na którem gowa jego spa miaa!
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W podanem przez si do regencyi prusskij pimie, oskara

Krystyan Albrecht Kalkstein brata pukownika Krystyana Lu-

dwika nasamprzód: o szkodliwe knowania z Litwinami przeciw

wadzy elektorskij, nastpnie o groby i obelgi przeciw oso-

bie elektora i jego rodzinie. Midzy innemi zawieraa de-

nuncyacya w szczególnoci twierdzenie, i pukownik Kalk-

stein nosi przy sobie pistolety i e kilkakrotnie w obecnoci

wiadków zarzeka si zastrzeli przy pierwszej lepszej spo-

sobnoci elektora jako tyrana kraju, e grozi wpa z Litwy do

ksiztwa Pruskiego, pali i niszczy co si w nióm tylko przy-

chylnego elektorowi znajdzie, e sama wreszcie siostra jego

KoUerowa opowiadaa pewnym osobom, mianowicie pukowni-

kowi Dobeneck, Schliebenowi i innym, e gdyby chciaa, mo-

craby gow swego brata pukownika na palu zawiesi. Po-

mieniona denuncyacya dostaa si do rk regencyi prusldej

(Oberrathe), któr natenczas skadaU von Walenrodt, Al-

brecht von Kalnein, Jan Dytrych von Lottum i von Kreitzen.

Walenrodt by, jak wiadomo, dawnym nieprzyjacieem sta-

rego generaa Kalksteina i syna jego pukownika, podobno

gównym sprawc pozbawienia go starostwa Oleckiego. Po-

chwyci wic skwapliwie denuncyacy Krystyana Albrechta

Kalksteina i zakomunikowa j pod dniem 12 Sierpnia 1667 r.

wraz z Kreytzcnem tak namiestnikowi elektorskiemu, ksiciu

Bogusawowi Radziwiowi, jak elektorowi samemu. Z chwi
podania tej denuncyacyi przez wyrodnych czonków familii Kak-

steinów regencyi prusskiej, z chwil dalej zakomunikowania jej

do Berlina, wchodzi w spraw t nowy, wany czynnik, którego

roli pomin naturalnie nie moemy. Jest nim osoba elekto-

ra brandenburgskiego, Fryderyka Wilhelma. Znana to dobrze

i szczegóowo dziejowa posta, nie potrzeba wic rozpisywa

si nad ni zbyt szeroko w tem tu miejscu a przecie odsania

wanie owa sprawa Kalksteina nowe, nieznane a nieszczegól-

nie dodatnie strony charakteru elektora, jako czowieka i ja-

ko monarchy.

Po osobistoci takiej, jak by Fryderyk Wilhelm, osobis-

toci, w której si czyy dziwnie zgodnie energia i gwato-

wno z dysymuacy i podstpem, duma z ulegoci, góru-

jca cige troskliwo o interess wasnego domu z pewnym

pietyzmem kalwiskim, waleczno na polu bitwy z machia-

welizmem komnaty dyplomatycznej, osobistoci jednake jak-
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kolwiekbd, mdrej, niepospolitej, jakby stworzonej na wodza

i statyst, naleaoby si byo spodziewa, e brzydki ten wy-

pyw niemniej brzydkich familijnych zatargów oceni wedug
zasugi. Sam elektor wiedzia oddawna, e pukownik Kalk-

stein ma al do niego z powodu utraty starostwa Oleckiego;

nazywa sam w reskryptach swych do regencyi prusskiej spra-

w denuncyacyi Albrechta Kalksteina .,die Kalkseinschen //«>2-

d?67," pogardliwie „Kalksicinoweni klófma??u'-\ Czytamy po chre-

stomatiach niemieckich o Kalifach i Sutanach wschodu, jak

umieli wynagradza podo choby nawet odzywajc si

w ich interessic, jak szlachetn zemst umieli sobie podbija

nieprzyjació. Czytamy w podobnej, przeznaczonej dla szkó nie-

mieckich ksice anegdot o plackomendancie francuzkim mia-

sta Berlina generale HuUin, który, odebrawszy doniesienie wy-

rodnego Niemca, i na jakim skadzie znajduje si jeszcze

przecliowane drzewo fiskalne, któreby zabra naleao, odpo-

wiedzia: „Nie zabior go, bo winienem waszemu królowi, gdy

wróci pozostawi materya do stawiania szubienic dla tak wier-

nych poddanych, jakim ty si okazujesz! Wobec denuncyacyi

rodzestwa Kalksteina zaniesionej przeciw bratu, przypomina-

j si nam mimowolnie podobne rzeczy, a niechaj rozstrzyga,

komu wola, czyby odpowied taka na monumentaln niegodzi-

wo rodzinn, bya zaszkodzia sawie osoby lub interessowi

polityki elektora w Prussach. Podobna pretensya do szlachet-

noci elektora wysnuwajca si logicznie i naturalnie z ogól-

nej, dziejowej znajomoci jego osoby, zawodzi najzupeniej

w obecnym przypadku. Wielki wódz i polityk odsania nam
si w sprawie Kalksteina najniespodzianiej jako czowiek dro-

biazgowy, mciwy, przeladowczy a nawet okrutny. Mielimy
sposobno, karta po karcie, przejrze w archiwum berli-

skiem akta dwóch z kolei processów wytoczonych pukowni-
kowi Kalksteinowi. Wielki elektor ma czas i humor pisa
wasn rk dugie reskrypta najszczegóowszej, najdrobiaz-

gowszej natury w przedmiocie obchodzenia si z osob Kalk-

steina, suchania wiadków, przeszukiwania papierów, zastoso-

wania tortury, cigania ze kar pieninych i kosztów. Mi-

mowolnie przypomina si tu z pamitników czy to Silvia Pel-

lica czy Aleksandra Andryane'a cesarz Franciszek, bawicy
si kwaterunkiem winiów, jak dzieci pudekami oowianych
onierzy, majcy w swym gabinecie troskliwie sporzdzone
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plany wizie Szpielbergskich i Kufszteinskich z oznaczeniem
cel i numerów, które kady pokutnik zajmuje. Rónica w tern

tylko, e kiedy na rachunek cesarza Franciszka kursuje mnó-
stwo anegdot dowodzcych nieszczególnie szerokiego hory-

zontu intelligencyi, opinia dziejowa stawia elektora Fryde-

ryka Wilhelma na wieczniku poród pierwszorzdne swe
postacie.

Po tej nieuniknionej dla obznajmienia si z dalszym prze-

biegiem sprawy Kalksteina uwadze, zwrómy si znów do opo-

wiadania dalszych jej szczegóów. Elektor przyj zakomuni-
kowan sobie przez regency prussk denuncyacy podpuko-
wnika Kalksteina z mciwem jakoby i niecierpliwem oczeki-

waniem. Ju pod dniem lo Sierpnia (v. s.) 1667 r., wyprawi
do regencyi prusskiej reskrypt, w którym nakazujc wyto-

czenie jak najspieszniejszego i najsurowszego zarazem przeciw

pukownikowi Kalksteinowi ledztwa, zamianowa równocze-
nie osoby majce, wchodzi w skad komissyi ledczej. Byli

to: Albrecht von Kalnein, Krzysztof von Rodern, Abracham
von Kreytzen, Melchior von Kreytzen, Andrzej von Lobwang,
Daniel von Wegnern i radca Kryminalny Fichlau. Dzieo tej

komissyi rozpoczo si w Sierpniu 1667 r., od przesuchiwa-

nia najrozmaitszych wiadków. Wzito do protokóu same-

go podpukownika I^alksteina, trzy wyej wspomniane siostry,

szwagrów Kitlitza, Lobla, Kleista i KoUera, sub wreszcie

miejscow we wsi Knauten, midzy innymi mianowicie, zna-

nego nam ju z powyszego opowiadania Pilza, który towarzy-

szy Kalksteinowi jeszcze w wyprawie na Mosl^w, niejakiego

von Ostau, pastorów okolicznych Straussa i Caspariusa. Ele-

ktor kierowa sam poniekd ledztwem z oddalenia, przepisy-

wa szczegóowo pytania majce si wiadkom zadawa, ka-

za sobie przesya do Berlina kopie protokóów. Obwiniony
pozostawa tymczasowo jeszcze na w^olnoci w Knauten; wiad-
ków zobowizywano regularnie po zamkniciu protokóu do za-

chowania cisego milczenia. ledztwo cigno si w ten sposób

przez miesice Sierpie, Wrzesie i Padziernik. Najgorsze, naj-

bardziej dla obwinionego kompromitujce byy zeznania ro-

dziny, brata, sióstr, szwagrów i wspomnionego wyej von
Ostau. Suba miejscowa i pastorowie oszczdzali widocznie,

o ile si dao, obwinionego. Wszystko co tyllco Kalkstein ro-

bi i mówi w Wilnie, wszelkie jego groby i obelgi przeciw
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osobie elektora, wszystkie owe nieostrone sowa i niebaczne

przechwaki pojawiaj si szeroko, rónemi poparte szczegó-

ami w protol<óach obejmujcy cli zeznania wiadków, Nie-

wyczerpalnym mianowicie znajdujemy w owych zeznaniach

brata obwinionego. Krystyana Albrechta von Kalkstein. Ta-

kim sposobem, zebra si a do koca miesica Wrzenia
1Ó67 r. w rku komissyi ledczej i nieprzychylnych Kalksteino-

wi czonków regencyi pruskiej, materya dostateczny do aktu

oskarenia o zdrad stanu i obraz majestatu. W tym te sen-

sie odszed do Berlina raport tak zwanego adwokata fiskalne-

go i czonka siomissyi ledczej, radcy Fichlau. Tu prawie

za odebraniem owego sprawozdania, przesa elektor w po-

cztku Listopada r, 1ÓÓ7 namiestnikowi swemu ksiciu Bogu-

sawowi Radziwiowi rozkaz wytoczenia Kalksteinowi formal-

nego processu i osadzenia go w wizieniu. W skutek tego zo-

sta Kalkstein okoo l5 Listopada przytrzymany przez radzców

Eichlcra i I^oppnera we wsi dziedzicznej Knauten a papiery je-

go, w których si przecie nic [)odejrzanego nie znalazo, za-

brane. Sam I^Calkstcin zosta zawieziony do Królewca i osa-

dzony w cytadeli, tak zwanej Friedrichsschanze, tej samej for-

tyfikacyi, o któr przed piciu laty midzy mieszczastwem
Królewieckiem a onierzem elel<torskim do otwartej ju nie-

mal przychodzio walki. Wizienie jego, jak zobaczymy niej,

byo twarde; obchodzenie si z winiem do najwyszego
stopnia surowe. On sam znosi swój los wytrwale, zarcza
niewinno, zaprzecza prawdzie wszelkich czynionych sobie

zarzutów i wyprawi dwa listy, jeden do samego elektora,

drugi do namiestnika Radziwia o przypieszenie processu.

W pierwszym spisanym protokóle z dnia 22 Grudnia 1Ó67 r.

znajdujemy nastpne owiadczenie: ,,Pukownik Kalkstein od-

powiada, e jego professya jest kademu znana, e jest onie-
rzem znajcym si lepiej na koniu i paaszu, anieli na pra-

wie. Dziwi si zarazem i uskara, e bdc osiadym w kra-

ju szlachcicem, jest przecie bez wysuchania i bez wyroku nie-

winnie tak twardym karany wizieniem a trzymany w miejscu
gdzieby i najmdrszy czowiek z zaduchu i zimna rozum wraz
ze zdrowiem móg straci." Prócz tego, jak ju powiedziano,
trwa cigle przy zarczaniu niewinnoci, mianowicie za za-

przecza, mimo konfrontacyi z bratem-denuncyantem, praw-
dzie wszelkich jego zezna. Wtedy te to odebra dowód

Spraw. Kalkst. a
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serdecznej pamici i przyjani ze strony dawnych towarzyszów

z czasu suby w wojsku litewskiem cudzoziemskiego autora-

mentu. Uwiadomieni prawdopodobnie przez zacn maon-
k Kalksteina, Mary Elbiet z domu Kittlitz o uwizieniu

i niebezpieczestwie dawnego towarzysza broni, wystawiaj
mu w liczbie przynajmniej czterdziestu, pod dnia 28 Listopa-

da 1667 r.. pod sowem honoru, w jzyku polskim wiailectwo,

jako nic nigdy z ust jego nie syszeli takiego, coby potwier-

dzao zarzuty denuncyacyi jego brata. Process przecign
si wród podobnych okolicznoci, wród podobnego obchodze-

nia si z winiem do roku l6ó8. Maonka jego dokadaa
wszelkich staraii, aby ma wydoby z trudnego pooenia,
aby dowodami dostarczonemi ze siuj strony ku jego obronie,

szkodliwo denuncyacyi brata i popierajcych je zezna o-

sabi. W tym celu wystpia z kilku odwodowymi wiadka-
mi, którzy istotnie w ledztwie korzystne dla obwinionego ze-

znania poczynili, zeznania te jednake póniej, jako nibyto

nie prawdziwe i krzywoprzysicze, cikiemi odpokutowali

karami. Po ukoczonem ledztwie, zasiada komissya do wy-

dania wyroku skadajca si z radzców Albrechta von Kal-

nein, Krzysztofa von Rodern, Abrahama von Kreytzen, Mel-

chiora von Kreytzen, Andrzeja von Lobwang, Daniela von

Wegnern i tak zwanego adwokata fiskalnego d-ra Fichlau. By-

o to w miesicu Czerwcu 1Ó68 r.. Jedyny Fichlau gosowa
za <ar mierci przez cicie gowy i konfiskat majtku. Inni

czonkowie komissyi byli agodniejszego usposobienia i wska-

zali ,,obwinionego, pukownika Ludwika Krystyana Kalksteina

jako przekonanego, i czci pogardliwemi, czci nieprzy-

zwoitemi, czci gronemi mowami i pogrókami, Jego Wyso-
ko Elektorsk na Brandenburgu, Naszego Najaskawszego

Pana, tudzie nastpców Jego elektorskiego domu, ksit ele-

ktorskich obrazi; nadto niebezpieczne zamiary przeciw do-

bru i bezpieczestwu osoby Najjaniejszego elektora, wasnej oj-

czynie i jj mieszkacom knowa, mianowicie za przygoto-

wywa najazd nieprzyjacielski kraju pruskiego za pomoc
wojska litewslciego", — ,,na rok i dzie wizienia o chlebie

i wodzie, nastpnie na pozostawienie w innem wizieniu przez

cay cig ycia." Adwokat fisl-:alny Fichlau nie omieszka
w miesicu Lipcu 1668 roku przesa elektorowi wasnego ra-

portu z przedstawieniami przeciw zapademu wyrokowi. Mimo
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to, potwiortlzil go w apellacyi najwyszy sd apcllacyjny Kró-

lewiecki, jako i nastpnie jeszcze prawniczy fakultet uni-

wersytetu Lipskiego, któremu elektor akta sprawy Kalksteina

przedoy kaza. Wyrok ten ogoszono Kalksteinowi na dniu

29 Padziernika lóó8, wanie w chwili rekonwalescencyi po

dugiej cliorobie, w jak w wizieniu popad. We dwa dni

póniej, wystosowa wizie prob o uaskawienie do elekto-

ra; podobna wysza równoczenie od ony i dzieci jego. Obie

popar w osobnym, wasnorcznym licie do elektora, namie-

stnik ksi Bogusaw Radziwi. Kezultat tych stara by
czciowo przynajmniej dla wiiiia korzystnym. W Grudniu

1ÓÓ8 r., znneni elektor ,,tak z przyrodzonej askawoci, jak

i na proby maonki swej i wstawienie si pruskich regentów,

tudzie innych elektorskich ministrów.'', wyrok komissyi dro-

g laski w sposób nastpny: Pukownik Kalkstein mia do dnia

27 Kwietnia 1ÓÓ9 r. zapaci 5,000 talarów l^ary pieninej,

utraci prawo polowania na osie w swych dobrach Knaute-
sl<ich, nadto pozostawa w tyche dobrach winiem na so-

wo, dopóki by owa summa 5,000 talarów spacon nic bya.
W rewersie podpisanym przeze dnia 24 Grudnia 16Ó8 r. zo-

bowiza si Ivalkstein dotrzyma wszelkich dopiero co wspo-

mnianych warunków elektorskiego dekretu uaskawienia i od-

dawa w zastaw swe dobra, l^o podpisaniu tego rewersu, zo-

sta po jednorocznem twardem wizieniu, puszczony na wol-

no i powróci na ono rodziny do Knauten.

Na tym processie, zapadym w nim wyrol<u, ogoszonym
po nim elektorslvim dekrecie aski, koczy si pierwszy, jako-

by wstpny als;t tragedyi Kalksteinowej, prolog, który ko-
czc si, daje zarazem pocztek nierównie ciekawszym i dra-

matycznicjszym nastpnym aktom. Kalkstein wraca jak do-

piero co powiedzielimy, jako wizie na sowo do rodzin-

nej posiadoci Knauten, na ono rodziny, ale pod Argusowem

(jkiem stróów elektorskich, owych Wallenrodtów, P^ichlauów,

Lauów, pod istnie Damoklesowem zagroeniem, e owo szer-

sze i przestworniejsze wizienie poród wasnej rcnlziny i czte-

rech cian ojcowskiego domu, zamieni si niezwocznie na

cianiejsze, moe znów w Friedrichschantze Królewieckiej, sko-

ro do dnia 27 Ivwietnia 16Ó9 znaczna, jak na owe czasy sum-

ma 5,000 talarów do s<arbu elel^torskiego wniesion nie )-
dzic. Tym czasem przekonywaj nas akta tej tragicznej spra-
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wy, e mimo najlepszej woli Kalksteina, spata owej kary wca-

le tak atw rzecz nie bya. Gotowych pienidzy nie mia,

trudno w zebraniu ich powiksza przymusowy pobyt na wsi

Knauten, wizienie we wasnym domu, l<tórego drzwi elektor,

mimo cigle ponawiajcych si prób Kalksteina, otworzy
czy rozszerzy w aden sposób nic pozwala, l^ozpaczliwe te
istnie w podobnem pooeniu s usiowania wskazaca, aby do

udzielonego sobie terminu zadowolni pretensy elektorsk.

Akta jego sprawy w obfitej mierze dostarczaj tego dowo-

dów. Ivalkstein dokada niczaprzeczenie wszelkich stara,

aby cen naoonego sobie okupu zoy elektorowi. Mimo
to jednake nie byt w stanic zkdkolwick pienidzy wydo-

by. Mia dobra w Luzacyi; postanowi je sprzeda a ze

sprzeday elektora zaspcjkoi. W tym celu trzeba byo je-

dnake pojecha na miejsce, postara si o nabywców, po-

targowa si z nimi w razie l^oniccznoci. Nadaremne prze-

cie byy starania Kalksteina u elektora o pozwolenie na po-

dobn podró. Elektor chcia widocznie mie go winiem
w swoich posiadociach. Napróno ofiarowa dalej I^alk-

stcin w celu okazania dobrej woli upat wynoszc 333 ta-

larów. Elektor by nieubaganym i da wszystkiego razem.

Wród tych targów midzy elektorem a I^alksteinem o owe
5,000 talarów, zjawi si szwagier Kalksteina Kleist i ofiarowa

si spaci clelctora, skoroby nm Kalkstein przekaza zupen
wasno swycli dóbr uyckich. Godny szwagier postanowi

korzysta z trudnego pooenia nieszczsnego pukownil<a

i przyj w ten sposób tanim kosztem do posiadania obszer-

nycli woci. Elektor popiera porednio przynajmniej plan

Ivleista i grozi Kalksteinowi ponownem uwizieniem, jeeli

mu si z naoonej kary nie uici. Wród podobnycli zabie-

gów i nie ustajcycli w tym przediniocie midzy elektorem

a I^alksteinem korrespondencyj, min termin dnia 27 Ivwictnia

16Ó9, mino nastpnie kilka jeszcze miesicy, nadszed po-

cztek roku 1670. Pod dniem 7 Stycznia kaza elektor Kalk-

steinowi owiadczy, e jeeli ustpienie dóbr uyckich i spa-

ta 5,000 talarów natychmiast nie nastpi, zapadnie rczolucya,

jako obwiniony nie dotrzyma zobowiza swego rewersu, a e
w skutek tego znowu pod areszt powróci. Zgodnie z t po-

grók przesano mu ze strony elektorskiej ponowny surowy

przyka nie wydalania si po za granic swej siedziby, nadto
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rozstawiono po drogach dragonów cleklorskich, ahy mu w ra-

zie jM)trzcby w ucieczce przeszkodzi. Dziao sit; to przez

niiesi;}C Stycze i Luty roku 1670. Nic trzeba byo ze stro-

ny Kalksteina szczególnej przenikliwoci, aby widzie, e,
jeeli nie spaci zawyrokowanej przeciw sobie sunnny, co

zaczynao by rzecz niewykonaln lub nie ocali si uciecz-

k, co byo atwiejszeni, w przecigu kilku dni znajdzie si
znów winiem cytadelli Królewieckiej. Ta jedvna smutna
perspektywa, jak akta processu najdowodniej przekonywaj
a adne inne uauwczas przynajmniej powody wyszego i pod-

nioejszego znaczenia, skaniaj Kall^stcina w pierwszycli

dniacli Marca 1Ó70 do pomylenia naprawd o szukaniu oca-

lenia w ucieczce. Jakby w przeczuciu nastpstw podobnego
kroku broni si przecie i upiera do ostatka wykonaniu tego

pomysu, usiuje go, mimo powzitego zamiaru odroczy jesz-

cze o ile monoci. Pod dniem 1 Marca 1670 pisze list do

elektora, tómaczc si, i w aden sposób nie moe si zdo-

by na zapat danycli 5,ooo talarów, ,,cioby nawet so-

bie i swym maym dzieciom cileb chcia z gby wycign".
Przedstawienie to nie skutkowao przecie u elektora, któ-

ry pod dniem 7 Marca 1Ó70 wyprawia kategoryczny rozkaz

do regentów (Oberrathe) pruskich, ,,aby Kalksteina wzili

za eb i pod dobr stra do wizienia w Królewcu odstawi-

li, poniewa si nie zachowuje stosownie do wystawionego
przez si rewersu". Regenci pruscy posuszni odebranemu
rozkazowi, wyprawili dragonów do Knauten z poleceniem

przytrzymania i sprowadzenia pukownika. Wiadomo o na-

dejciu do Królewca elektorskiego rozkazu, tudzie o zarz-
dzonej w skutek niego wyprawie, nie moga naturalnie, przy

stósunl^ach jakie Kalkstein mimo swego processu utrzymywa
z przychylnymi sobie czonkami regencyi pruskiej, pozosta
tajemnic. Zowrogie te dla bohatera naszego wiadomoci
nadeszy prawdopodobnie ol-coo 9 Marca do Knauten i wy-

woay z jego strony szybk decyzy. Wybór nie by trudny.

Z jednej strony przedstawiaa si grona perspektywa pdze-
nia dugich moe lat niewoli w zimnych kazamatach Króle-

wieckiej „Friedrichschantze'' , z drugiej strony staa otworem
niezbyt daleka granica polska, otwieraa widoki bezpieczne-

go, jak si zdawao, schronienia dawna, tradycyjna opiekunca

swobód pruskich Rzeczpospolita Polska, przyzywali naturalnie
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dawni towarzysze broni i spo^ltlajca cigle wrogo na ele-

ktora szlachta, wzbudza nowe nadzieje wybraniec wolnej

woli szlacheckiej na tronie polskim, Micha Winiowiecki,

niezwizany wzgldem elektora stypulacyami swego poprze-

dnika, odmawiajcy mu dotd zatwierdzenia praw niezaleno-

ci w Ksiztwie Pruskiem. Nie mielibymy stanowczo twier-

dzi, o ile naprony wówczas wanie stan stosunków dyplo-

matycznych midzy elektorem a l^zeczpospolit Polsk

wpyn, jeeli tak wolno powiedzie, na domow polityka Kw2,w-

teskiego dworca, ale colcolwiekbd, odgrywa on w dal-

szych jej kolejach wan rol i byoby niedokadnoci na-

szego opowiadania nie zwróci na uwagi.

Jak wiadomo z powyszej naszej relacyi, trzeba byo
elektorowi wedug brzmienia traktatów welawsko-bydgoskich

u kadego nowego króla polskiego poszukiwa z jednej stro-

ny inwestytury na starostwo Lemburgsko-Butowskie, z drugiej

zatwierdzenia praw niezalenoci brandenburgskiej w ksiztwie

Pruskiem. Król .Micha nie uczyni jeszcze mimo stara bran-

denburgskich ani jednego, ani drugiego; usposobienie za
szlachty polskiej, dziki moe skargom pruskim, dziki opo-

zycyi stanów pruskich, dziki robocie Rothów, Kalksteinów,

Schliebenów, Redernów, Packmohrów, byo jak naiprzeciw-

niejszem elektorowi i zatwierdzeniu na jego Icorzy traktatów

welawsko-bydgoskich. Mia wprawdzie elektor w Polsce po-

wanych i wiele znaczcych przyjació, mia Jana Leszczy-

skiego W. Kanclerza Koronnego, Jana Andrzeja Morsztyna

Podskarbiego Koronnego, nikczemnego Krzysztofa Grzymu-

towskiego Kasztelana Poznaskiego, osobisto susznie znie-

nawidzon u szlachty wielkopolskiej z powodu znanej usu-
noci dla Brandenburgskiego ssiada; mia dalej niegodnych

jurgeltników niszego w rzeczypospolitej stanowiska, cho nie-

maego- wpywu a. niezmordowanej w interessie swym zabiegi-

woci, jak figurujcego cigle w depeszach posów branden-

burgskich „Kulawego Morsztyna", zapewnie bliskiego Isirewne-

go podskarbiego i Kochanowskiego Starost Radomskiego, do-

mownika Króla Michaa, jak ,.generaa" Niemirycza, jak Gó-

rowskiego sekretarza Leszczyskiego; ale glos opinii szla-

checkiej way jednake wbrew nim i mimo nich do tyla, i
usiowania brandenburgskie u rzeczypospolitej nie mogy si

doczeka rychego uwzgldnienia. Reprezentowao naówczas
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w Warszawie elektora hraiulenl)urgskie<^() (l\vi')ch clyi)loniatu\v:

starv [an l)aron von-Hovcrbeck, szlachcic osiady w ksig-

ztwie Pruskiem, protoplasta na stanowiska poselskiem w Pol-

sce trzech z rzdu czonków swej rodziny i imienia, czowiek,

jak si zdaje, rozwany i powany, idcy w swych stosunkach

z dworem polsl-:im wprost i bez ogródki do celu. Obok nie-

go znajdowa si mody kamerjunl^er Euzebiusz von Ikandt w
roli tal< zwanego rezydenta. Brandt przedstawia nam cieka-

wy typ czarnego charal-cteru rzeczywistoci, po jaki wyobra-
nia dramaturgów i powieciopisarzy zwykle do Woch siga
lubi. Mieszanina Lessingowego Marinellego z Szillerowym

Wurmem, machiawels-ciego podstpu i faszu z odwag goto-

w w danej chwili do kadego gwatu, przeraajcego cyniz-

mu z pozorn dobroduszaoci. Jedyn dodatni stron te-

go dziwnego typu pozostan rzeczywista wierno i powi-
cenie da interessu elel-ctorslciego. Osobisto to, sowem,
stworzona na braiua w wyszem tego pojcia znaczeniu, ku
wszelkiego rodzaju posugom despotycznej woli. Nadto jest

Brandt szczególnie usposobiony do zajmowania w Warszai^ic

wanie powierzonego sobie stanowiska. Posiada, jak widzi-

my, dokadnie jzyk polsl<i, umie trafi udawaniem pewnej

dobrodusznej rubasznoci do szlaclity polskiej, dworowaniem
i ulegoci do dygnitarzy polskich; pochlebia nieskpo Lcsz-

czysl<im, Grzymutowskim, Morsztynom, Kochanowskim, co

nie przeszkadza, i w depeszacli do elektora z nieszczególnym

si o nich wyraa szacunkiem. Obaj ci reprezentanci elektor-

skiego interessu pracuj gorliwie dla swego pana, graj we-

dug monoci na swyci klawiszach w Polsce, ale mimo to,

nie mog w pierwszych miesicach roku 1Ó70 doprowadzi do

podanego rezultatu, nie mog na Królu Michale i dygnita-

rzach Rzeczypospolitej wytargowa dla elektora inwestytury

na starostwo Lemburgslco-Butowskie i zatwierdzenia tralctatów

weawsko-bydgoskich. W zamian dano co najmniej oi ele-

ktora ze strony Rzeczypospolitej zrzeczenia si wszelkich

praw do Drahimia, wszelkich pretensyi do Elblga. Wobec
podobnego pooenia rzeczy, wypadao tylko Hoverbeckowi,

jako gównemu reprezentantowi elektora opuci Warszaw
z pozostawieniem drukowanego protestu przeciw postpowa-
niu dworu Warszawskiego. Pozosta na miejscu jako rezy-

dent Brandt, odtd jeden z gównych aktorów krwawego
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(Irainatu. którego przebieg jest przedmiotem naszego opo-

wiadania. Nawiasowy ten ustp by w niem potrzebnym, by

zrozumie dostatecznie rzeczy i powody, które zawayy na

szali postanowie Kalksteina, gdy olcoo g Marca 1Ó70 dosza
do Knauten wiadomo o wyprawienia majcych go przytrzy-

ma dragonów. Pukownik postanowi czem prdzej schroni

si do Polski i unikn w ten sposób powtórnego uwizienia.

Wieczór 9 Marca by peen zamieszania, cichych rozmów i na-

rad, bolesnych poegna i ostronych przygotowa do podró-

y we dworze Knauteskim. Zima, jak si zdaje, bya twar-

da, niegi gbokie. Skoro zmrok zapad, przygotowano ogrom-

ne kute sanie i zaprzono do nich dzieln czwórk. Na sa-

nie naadowano kufry z rzeczami, pakunki z wil-:tuaami, szka-

tu z pienidzmi, bro potrzebn do osobistej obrony. Gdy
ju wszystko byo gotowe, nastpio czue, serdeczne poe-
gnanie z zacn, poczciw on i ma dziatw, których ju
Kalkstein nie mia oglda... Okoo pónocy wyruszy w imi
l)Oe, niepewny co go po drodze spotka, w towarzystwie wo-
nicy tylko i jednego wiernego sugi. W cztery dni póniej zna-

laz si szczliwie w Warszawie. Wie o jego ucieczce ro-

zesza si w tej chwili po kraju i staa si hasem przelado-

wania jego rodziny i majtnoci ze strony wadzy elektor-

skiej. Pod tym wzgldem dostarczaj przejrzane przez nas do-

kumenta archiwum berliskiego bardzo ciekawego i obfitego

materyau. Zaledwie regenci pruscy raportem z dnia 14 Mar-

ca 1670 zawiadomili elektora o ucieczce Ivalksteina, kaza
tene wzi dobra jego niezwocznie w sekwestr i odda je

pod administracy starego, wypróbowanego w swych usugach

generaa Joachima von Górzke, komendanta miasta Memla.

Górzke wzi si co rychlej do spenienia powierzonego sobie

zadania i wyprawi do wsi Knauten komissy, l^tóra przejrzaw-

szy wszystkie kty, zlustrowawszy cay stan gospodarstwa,

dochodów i rozchodów, przepytawszy sugi domowników o

szczegóy ucieczki Kalksteina, spisawszy inwentarz caego ma-

jtku i sporzdziwszy list wszystkich poddanych, wzia do-

bra <nauten w sekwestr i pod zarzd elektorski. onie i ro-

dzinie Kalksteina wolno byo tylko pozosta na miejscu, bez

prawa mieszania si w szczegóy gospodarstwa. On sam tym-

czasem stara si napróno odwróci wszystkie te kroki su-

rowoci wymierzone przeciw swej rodzinie i mieniu. W sa-
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mój chwili niemal ucieczki, pod dinein lo Marca napisa w Knau-

ten jeszcze do elektora list, starajcy si przedstawi fakt

swój ucieczki w niewinnych i agodnych barwach. Pierwsze

dni i>ol)ytu warszawskiet^o przedstawiaj si jeszcze z tej sa-

mej strony. O ile widzimy z listów jego do zony, o ile widzi-

my dalej ze stosunków z rezydentem brandenl)urgskini Hrand-

tem, nie nosz jeszcze [)ierwsze chwile jego bytnoci w stoli-

cy polskiej owej cechy opozycyi i opozycyjnoci przeciw ele-

ktorowi i wadzy jego w ksicztwie Pruslciem, jak si to dzie-

je póniej. O ile rzecz dobrze rozumiemy, ma ucieczka je-

go do Warszawy jal<;oby cel atwiejszego i wygodniejszego

porozumienia si z elelctorem za porednictwem Icróla i panów
polslcich, co wicej, z wiedz i wspódziaaniem I^randta. Jak-

by na nieszczcie wasne, idzie Kalkstcin na olep w sida

przygotowywane zwolna a podstpnie przez l^randta. Brandt

zyskuje w dziwny sposób jego zaufanie, obiecuje mu sw po-

rlc, wchodzi w stosunki poufaoci, staje si jego powierni-

kiem, niemal wspóspis<ujcym niby to w jego wasnym in-

tcressie. Kalkstein znajduje sobie na bruku Warszawskim
dwóch powierników: Brandta rezydenta brandenburgsl^iego

i ojca Pawa l^raniclciego, Jezuit, na Ictórych rce l-:ae onie
do siebie pisywa w listach przemycanych niliyto do niej do

Pruss przez Brandta. ,,Bóg'', pisze Kalkstein w licie do ony
z Warszawy 22 Marca 1670, ,,nie opuci mnie. ^d go szuka,

pójd wedug jego przykazów, wynagrodzi nmie te w caej pe-

ni. Elelctorsvi rezydent Pan Brandt pisze do Jego Elektors<iej

Moci w moim interessie, wzi te na siebie wyprawienie niniej-

szego listu. Nie piszcie jeszcze do mnie. Adieu, moje dzieci.

Cauj moje dziecitka; Bóg niechaj was strzee i pociesza,

bdcie dobrej myli, wszystko si slcoczy dol)rze. Wasz wier-

ny I\rystyan Ludwik Kalkstein; Warszawa dnia 22 Marca 1Ó70,

ic clckf:orsko-bra7idenb?irgsk''ego rezydent.a''. Inne listy, pene naj-

czulszej serdecznoci dla ony i dzieci szy t sam drog; cza-

sem przesya je Kalkstein na rce Jezuity Branickiego. ]3randt,

udzcy Kal-csteina cigle pozorami [)rzyjani, komunikowa
tymczasem wszystl-:ie te powierzane sobie listy regentom, Ober-

rathom pruskim, zdradza zaufanie, Ictórem go pul^ownilc zbyt

pochopnie i lekcomylnie obdarzy. Tymczasem rozpoczy si
przeciw niemu czynne Icroki ze strony eIelvtora. Nasamprzód

i najrychlej widzimy tu rk bawicego cliwilowo w Królewcu
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po wyjcilzic swym z Warszawy posa brandeubur;4skicgo baro-

na IloYcrbecka. Pod (Inieiii i.S Marca 1670 pisze do elektora o

niebezpiecznych prawdopinlobnie knowaniach Kalksteina w
Warszawie i przedstawia nui jako konieczno wystanie do ka-

nierjunkra Brandta instrukcyi, aby go wzi tame pod cis
l-:ontrolc. Ele]<;tor nie omieszkuje postpi sobie wedug rady

HoYerbeclca a nadto posea Brandtowi pod dniem 8 Kwietnia

IÓ70 rozkaz, aby si domaga u rzeczypospolitej uwizienia i wy-

dania Kalksteina. Brandt czyni te stosownie do odebranych in-

strukcyi przedstawienia tak l^rólowi Michaowi, jak obu kancle-

rzom, lecz odbiera odjjowied, i do podobnie surowych kroków
nie ma powodu, poniewa Kalkstein jedynie tylko w chci
uchronienia wasnej osoby i scutcczniejszego starania si z bez-

l)iecznego miejsca o zgod z elektorem, uda si pod opiek
rzeczypospolitej i króla pols^iego. Rzeczywicie, jak te ju
z reszt wyej zauwaylimy, nie bya owa odpowied, udzielona

ze strony rzeczypospolitej rezydentowi brandenburgsl<:iemu,

zwyczajnym tylko w tal^ich razach wybiegiem, lecz zawieraa,

chwilowo przynajmniej, istotn prawd. Listy ówczesne Kalk-

steina do ony, przejmowane regularnie przez Brandta, bdce
najwierniejszym obrazem i wyrazem jego czuej na przemian

i rubasznej natury, zawierajce obok zawej czsto serdeczno-

ci dla pozostaej w domu rodziny, objawy dobrego humoru i wy-

cieczki przeciw osobie elektora, daj naszemu przypuszczeniu

zupen suszno.
Kalkstein nie kocha i nie mia powodu l^ocha branden-

burgskiego pana, ale chronic si do Warszawy, nie mia z pe-

wnoci przez pierwszycli kilka tygodni zamiaru rozpoczynania

wojny z jego wadz w Ksiztwie Pruskiem. Potwierdza to na-

wet stanowczo list samego Brandta z dnia 22 Marca lójo r.,

w którym donoszc o czstyci odwiedzinach Kalksteina u siebie,

powiada, e zamiarem jego uagodzi zagniewanego elel<tora,

wyprosi sobie now zwok w spacie zawyrol<:owanej Icary pie-

ninej, uda si nawet moe w tym celu do Berlina. Jak bar-

dzo czsto jednalve w rzeczach, w sprawach i kolejach ludz-

kich, tak i w obecnym przypadliu, pokazuje si, zrobiy okoliczno-

ci dopiero Kalksteina tem, czeni w^ obliczu dziejów owej chwili

staje, wyrazem i reprezentantem opozycyi pruskiej przeciw wa-
dzy elektorslviej na dworze warszawskim, w obec senatorów,

dygnitarzy i szlachty polskiej. Wpyny na to, nie dziwmy si
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zbytnio, najnic\v;vt[)li\vij wiadomoci iuulcho(lz;icc z cloiim i od

rodziny. Jakkolwiek kaely niemal wistek idcy choby pod

ukradkiem z Warszawy do Knautcn, z Knauten do Warszawy,

znalaz si dziki usunoci Brandta, dziki dalej czujnoci

wadz elel-ctorskicti rozcignionej nad jego rodzin, [)r(lzej czy

póniej bd to w rku regencyi prusl-:iej bd to nowego po

Radziwile namiestnika elektorskiego w Królewcu, ksicia de

Croy, dosza go jirzecie w Warszawie wiadomo o sckwestrze

dóbr wasnych, o surowoci (obchodzenia si z on i dziemi.

Doniesienia te nie omieszkay rozdrani do najwyszego sto-

pnia czuej zarazem, rubasznej i dumno-szlacheckiej natury

„exulanta^'- pruslciego. Depesze Brandta do elektora z dnia 12

i 29 Ivwietnia 1670 r. powiadczaj to jak najwyraniej. W pier-

wszym licie donosi rezydent brandenburgski elektorowi, i ,.jal<

mu kilku panów \>o\s\cCiL\?i\o , zamyla Kalkstein upa na kolana

wobec zgromadzonego senatu polskiego i poskary si na

gwat sobie wyrzdzony.'" W drugim licie donosi I^randt o roz-

paczy Kalksteina z powodu traktowania rodziny i mienia, o jego

bieganinach poród szlachty, o jego staraniach u króla Michaa,

senatorów, dygnitarzy Rzeczypospolitej, by mu w jego kopotach
i nieszczciu pomoc da zechcieli. Powoli, niej)ostrzeenie,

niewiadomie moe nawet, jak si bardzo czsto w podobnych

przypadkach dzia zwyko, sam natur rzeczy, wyrasta owa
wojna osobistego i rodzinnego waciwie zakroju do znaczenia

wielkiego, zasadniczego, politycznego zatargu. Wielki wspó-
czesny niemal poar wojen l^ozackich nie wykazuje równie w
sporze midzy Czapliclcim a Chmielnickim powaniejszego i le-

pszego pocztku. Isl^ra wzniecajca poog moe by bardzo

ma; chodzi tylko o to, czy pada na niebezpieczne a gotowe po-

kady palnego materyau. Tutaj stanowi go ferment ludnoci

pruskiej przeciw wadzy elel-:torskiej, mogcy rzeczywicie sta
si, gronym przy dble rozumu i energii ze strony Rzeczypospo-

litej Polskiej... Nic ma wtpliwoci, e w ój chwili wanie po-

bytu Kallvsteina w Warszawie, odezway si do, prócz wasne-
go interessu,woania ziomków jegc^ z ^'cwis. Dowody tego jednac-

c ijardzo nie wystarczajce, dziki staoci Kalksteina, ctóry,

jak póniej zobaczymy, nawet wród ml< tortury, wspólników

zdradza i zemcie eektorskiej wskazywa nic chcia. Jest je-

dna-:e rzecz pewn, e za porednictwem rektora kollegium

jezuickiego w Królewcu, Radana i Pawa Branickiegf) rektora

lvollegium jezuickiego w Warszawie, odbyway si konfercncye.
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midzy szlacht prusk a Kalksteiiicm. e hrabia SchUcben mia-
nowicie udziela mu potrzebnych instrukcyi i informacyi. Podra-
niony i dotknity osobicie, utrzymywany w podobnóm usposo-
l)ieniu przez ziomków Kalkstein. przechodzi powoli w cigu mie-
sica Kwietnia 1670 roku z malkontenta osobistego na reprezen-
tanta tego nieukontentowania kraju pruskiego w Warszawie.
Przedstawia nam si widocznie jako czowiek miay, znajduj-
cy sobie wszdzie stosunki, idcy przebojem we wasnym interes-

sie. nie szczdzcy sów, nie obliczajcy sic z wyraeniami. Znaj-
duje wstp na zamek i do przedpokoju królewskiego.

Jeeli osobistoci, jak W. Kanclerz Koronny Jan Leszczy-
ski, jak podskarbi Morsztyn spogldaj na z ukosa i staj si
po cichu jego oskarycielami wobec rezydenta brandenburg-
skiego; jeeli przychylny mu, jak si zdaje, król Micha, zmuszo-
ny z powodu istniejcych z Brandenburgi traktatów, zachowy-
wa pewn ostrono i powcigliwo, znajduje natomiast wy-
ranych protektorów w zacnym Podkanclerzym Koronnym Mi-

chale Olszowskim, Biskupie Poznaskim Wierzbowskim, ksiciu
Dymitrze Winiowieckim stryjecznym bracie l-^rólewskim, Pacu
hetmanie litewskim. Có za dopiero midzy zwyczajn braci
szlacht, ow szlacht zagniewan dotd na <:róla Jana I-Cazi-

mierza i jego maonk o darzce niepotrzebnie elektora nieza-

lenoci traktaty welawsko-ljydgoskie! Tutaj to dopiero znaj-

duje si i czuje Kalkstein we waciwym sobie ywiole. Stósunl^i

jego z Wielkopolanami Radzimiskim i Sokolnickim, z Litwinem
Horusz i Gruszeckim, z niejakim Icsidzem Tyszlciewickim stay
si wiadomemi, zwracay na siebie baczn uwag brandenburg-

skiego rezydenta. W tem to gronie nie szczdzi Kalkstein sów
i jzylca przeciw elel-ztorowi. Tutaj to paday z ust jego równie
rui)aszne, jak podobajce si szlachcie wyraenia, „e gdyby
by l-:rólem polsl^im, przykroiby ssiadowi brandenburgsldeniu

potnie spodni, a nie radziby mu i bez nich do óka..."'

,,Wszdzie," pisze Brandt w depeszy swej do elel-:tora z dnia 29
Kwietnia 1Ó70, „uywa podobnych sów jako fundamentu, aby
si Polal-iom przypodoba; robi im nadziej odzyskania kraju

prusl^iego a to znajduje te poklasl-; u niektórych. Waszej Ele-

ktorskiej Moci niechtnych osób." Nieszczcie Kalksteina, je-

go onierskiej przeszoci, szlacheckiej rubasznoci, jego poryw-
czoci i zbytniej wzgldem kadego otwartoci chciao, e za-

miast w robocie jak podejmowa, dziaa ogldnie i ostronie,



— 6i —
•

traktowa wszystko wród biaego dnia, rozprawia gono, w
obce wszystkich, obiecywa wicej, ni móg dotrzyma, l<l

bez osony i bez ogródki elektora, uatwia niezmiernie swem po-

stpowaniem rezydentowi brandenburgsl<iemu dzieo IcontroU

nad sob. Pod tym wzgldem dostarczaj depesze Hrandla i

akta wytoczonego Kalksteinowi processu niezmiernie obfitego

materyau. W przedpokoju królewskim, na zand<u, spotyka si

np. I^alkstein z podl^anclerzyin Koronnym Olszowskim i Kaszte-

lanem Warszawskim Oborskim. Mowa midzy nimi o pimie,

które elektor wyprawi do króla Michaa z oskareniem Kalkstei-

na o niedotrzymanie sowa, o przeniewierzenic si obowizl^om

poddanego, o niebezpieczne przeciw swej wadzy knowania. Na
to wybucia Kalkstein, nie pytajc w jakiem si otoczeniu znaj-

duje i kto go sucha, w obelywe wyrazy przeciw, elektorowi, po-

rótl których pada aciski frazes, figurujcy nastpnie w aktach

processu: ..Mentiris Cain/-' Nic do na tem, grozi i przechwala

si przy tej samej sposobnoci, e byle mu dano 2000 dzielnego

polslciego onierza, i)odjlby si za wspódziaaniem stan(')W prus-

kich, wyprztn z I^siztwa IVuskiego elektorskie rzdy, (ocie-

rajc si w ten sposób o komnat królewsk, wchodzc w sto-

sunki z dygnitarzami i senatorami l'lzeczypos[)(jlitej, burzc po-

midzy zwyczajn szlacht, nie ustawa Kalkstein bynajnmij, co

rzecz dziwna, w stosunkacli dotychczasowej zayoci i otwarto-

ci z rezydentem brandenburgskim, który odgrywa wzgldem
niego najniewtpliwiej rol agenta prowokacyi, wyciga na

sówka i zwierzenia, dodawa mu moe sam do nich odwagi a

nastpnie ze swoich rozmów i donosicieli swych sprawozda
ul<ada depesze ijd to do elektora samego, bd do namicst-

nilca jego w Ksiztwie Pruskiem, ksicia de Croy. Midzy inne-

mi, spotl<awszy si na placu zamkowym w Warszawie z Brand-

tem, powiedzia mu Kalkstein wrcz, e doprc^wadzi elektora dó

upokarzajcej koniecznoci skadania na tej tu widowni przysi-

gi Icnniczej z Ksiztwa Pruskiego królowi polslciemu. Przy in-

nej sposobnoci mówi lirandtowi, e elektor czyni go w swem
pimie do króla i Rzeczypospolitej przeniewierc i zdrajc, kiedy

tymczasem on sam jest wiaroomc i krzywoprzysic wzgldem
Polski i stanów pruskich. Podobne zwierzenia, podobne nieo-

stronoci w obec reprezentanta brandenburgskiego byyby isto-

tnie argumentem potpiajcym stanowczo rozum i przezorno
Kalksteina, gdyby nie znajdoway do pewnego stopnia wytóma-



— 62 —

czcnia w stosunku przyjani i poufaoci, jaki si niby midzy nim

a Brandtem wywiza. Jak widzimy ze wiadectw póniejszego

processu, odwiedza Brandt Kalksteina w jego mieszkaniu, na-

samprzód w bezpiecznem Iclasztornem jego sclironieniu u Ber-

nardynów, gdzie sypia i mia zoone wszystl^ie swe rzeczy, na-

stpnie w prywatnem mieszkaniu u niejal<iego Niedzielskiego.

Niedzielski zeznaje, e widywa czsto rezydenta brandenburg-

skiego w stancyi Kalksteina. Zeznanie to, zdane pod przysig,

jest talv cliarakterystycznem dla Brandta, e nam je dosownie

powtórzy wypada. „Brandt," zeznaje Niedzielski, ,,bywa u

niego dziennie czasem po trzy razy a widywaem go sam w\a-

snemi oczami. I^ytalem tedy Kalksteina, co on (Brandt) waci-
wie u niego robi? Na to da mi odpowied: Prosi mnie, abym
mu pienidzy poyczy; daem mu te na jego potrzeby 2oo tw^ar-

dych talarów..." Prócz tego wicz si obaj przyjaciele przy

oWycli spotkaniach w biciu na szpady, zamieniaj z sob pistole-

ty, yj sowem, w najlepszych i najserdeczniejszych stosunkach.

Tymczasem nie ]:)rzeszkadza podobny stosunek \vcale, e, jak ju
powiedziano wyej, kady wistek Kalksteina poAvierzony 13rand-

towi dostaje si w rce elektora, e kade sowo w^yrzeczone

przez rubasznego i dobrodusznego szlachcica, znajduje miejsce

w dcpeszacli Brandta do elektora, gromadzc si na materya

dla tortury i katowskiego miecza, e wreszcie rezydent branden-

burgski, nie ograniczajc si na wasnej Icontroli, otacza nadto

swego wierzyciela i przyjaciela sieci innych jeszcze anioów

—

stróów. Trudno zaprzeczy, i wiksza doza ostronoci i ogl-

dnoci bya ze strony I-Calksteina potrzebn; trudno zaprzeczy,

e w calem postpowaniu wychodcy pruskiego jest wiele samo-

chwalstwa, niepowcigliwoci jzyka, rubasznoci; ale z jednej

strony, niechaj wszystlcim tym ujemnym objawom bohatera na-

szego opowiadania, suy za uniewinniajcy komentarz owa po-

zorna dobroduszno Brandta, z drugiej, pamitajmy, e sztuki

zadaniem tylko tworzy tdcnly, kiedy liisorya ma obowizek /r^-

ii}dy i l<iedyby si mijaa ze swem zadaniem, przedstawiajc ide-

ay kosztem faktycznej prawdy. Krelimy posta bohatera na-

szego opowiadania tak, jak bya w rzeczywistoci, ze wszyst-

kiemi dodatniemi i ujemnemi stronami. Jalc dalece pierwsze za-

góroway w stanowczej chwili nad drugiemi, wyl<ae dalszy cig
naszego opowiadania. Wrómy tymczasem do rzeczy.

Mielimy sposobno przel<ona si, e nie wiele zajiewne
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kosztowao pracy rezydenta brandenburgskicgo, by wiedzie

co Kalkstein robi i do czego dy, by si dosta w i)osiadanie

tajemnic jego dziaania. Mimo to przecie otacza go, jak ju
powiedziano, sieci szpiegów, co za rzecz najsmutniejsz,

znajduje „pajiózo polskich'', jak pisze, „kawalerów'', którzy mu
pod tym wzgldem su, którzy zagldaj czy to do celi

Kalksteina u Bernardynów, czy do mieszkania jego u Nie-

dzielskiego, którzy kade sówko podsuchane w Icomnacie kró-

lewskiej lub u [)odkanclerzego 01szowsl<:iego, zanosz wiernie

do gospody brandenburgskiego rezydenta u szkockiego winia-

rza, p. Andrzeja Thamsona na Lesznie, Wielcy i mali su
mu tu wiernie. „Kidaiuy" Morsztyn, Niemierzyc, Kochanowslci

starosta Kadomski, Gurowski sel-:retarz nienmiej nikczemnego

szachraja politycznego Jana Leszczyskiego W. Kanclerza Ko-

ronnego,—nie wymieniajc licznycli innycli, znosz wszystkie

prawdy i plotki na Kalksteina Brandtowi, l-itóry, pacc icli i wy-

nagradzajc pogardliwie, posuguje si te przecie jeszcze

przeciw pukownikowi innemi narzdziami. Znajduj si na-

ówczas w wojsku Rzeczypospolitej cudzoziemskiego autora-

mentu najrozmaitsze figury wtpliwej narodowoci, gotowe za

pienidze suy komukolwiekbd wicej dajcemu. IDepesze

Brandta wskazuj nam midzy nimi pukownika Lehndorffa

penicego zarazem obowizki radzcy legacyjnego branden-

burgskiego, kapitana Meglina, niejalciego I"vlingsporrego, pulkcj-

wnika ckiego, wszystl-:o osobistoci, które czuwaj nad oso-

b Kalksteina, Ictóre nie poprzestajc na szpiegowaniu go

w Warszawie, rozcigaj uwag nad jego dziaalnoci po-

midzy szlacht i wojskiem na prowincyi, Itórzy skadaj
brandenburgskiemu rezydentowi rezultat swych poszukiwa
w ustnych i pimiennych raportach. Zbiegajce si zewszd
w cigu miesica Kwietnia i Maja r. 1Ó70 sprawozdania ska-

daj si na dowód, e, jalclcolwiek w dziaaniu Kalksteina mo-

go by wiele czczej gadaniny, przechwaek, dymu i prónego
haasu, to przecie obecno jego i robota poczynay oddziay-

wa i)OWoIi na opini szlacheck polsk w szkodliwy i niebez-

pieczny dla interessu elektorskiego sposób. Dla zrozumienia

prawdy tego spostrzeenia, nie mona do czsto zwraca
uwagi na ówczesne usposobienie szlachty wzgldem liranden-

burgii i stan zatargu politycznego midzy Kzeczpospolit I'(;l-

sl^ a Elektorem Brandenbu-^c^skim. Opinia szlachecl<a polska,
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nic moga, przypominamy raz jeszcze, darowa Janowi Kazi-

mierzowi i Maryi Ludwice ustpstw na rzecz Brandenburgii,

wynagrodzenia elektora niezalenoci w Ksicztwie Pruskiem

za odstpstwo i wiarolomstwo podczas wojny szwedzkiej.

Klauzula traktatów welawsko-bydgoskich obowizujca elekto-

ra do potrzeby odnawiania praw swej niezalenoci przez ka-
dego nowego Króla Polskiego dawaa owemu usposobieniu,

owej dzy najirawienia wyrzdzonego przez Jana Kazimierza

zego, prawn i polityczn podstaw. Mimo Jana I.eszczy-

slciego, mimo podskarbiego Morsztyna, mimo kasztelana pozna-
skiego Grzymultowskiego, rzeczników i agentów interessu ele-

ktorskiego w Polsce, znalazo owo usposobienie przeciw niemu

wyraz w odprawie danej, jak powiedziano wyej, Ho\'erbecko-

wi, przez podkanclerzego Olszowskiego, w wyjedzie samego
Hoverbecka z Warszawy do Królewca. Teraz zaleao ele-

l-itorowi i jego reprezentantom na naprawie wobec majcego
si zebra w Warszawie sejmu tego, co nie dopisao wobec
l^róla Michaa i dygnitarzy Rzeczypospolitej. Tymczasem, ])()-

kaza si, pokazywa si coraz bardziej pod tym wanie wzgl-
dem Kalkstein, mimo wszells;ich wadliwoci i uomnoci swej

akcyi konspiratorsko-politycznej. bardzo przeszkadzajc i nie-

wygodn figur. Z jednej strony oddziaywa niewtpliwie

w sposób burzcy i podniecajcy na opozycy stanów pru-

skich, z drugiej na szlacht polsk, na wojsko polskie, na po-

czynajce si gromadzi nad górn Wis z powodu nawanicy
tureclciej pospolite ruszenie szlachecl<ie. Obecno—owego
,,cx?ilanta"- pruskiego. ,,Jego Moci pulvOwnika Kalksteina",

przypominajcego doczonym do nazwiska swego dodatkiem

SfoUskiego wasne szlachectwo polskie, odzywajcego si do

pomocy polskiej, piorunujcego w nieboglosy przeciw „regnan-

ivwi berliskiemu,^^ zapowiadajcego powstanie caych Pruss

przeciw jego tyranii, slcoroby si tylko zbawcze zastpy pol-

skie na progu Ksiztwa Pruskiego ukazay,—nie pozostaa osta-

tecznie bez wpywu na patryotyczn wyobrani, na zadawnio-

ne ale, na namitnoci szlachty przeciw nienawistnemu jej

zawsze eel^torowi. Prawda ta miaa si co rychlej stwierdzi

na odbywajcych si w Maju roku 1Ó70 sejmikach. Szlachta

zgromadzona na sejmiku redzkim podnosia zbiorowy gos
przeciw zatwierdzeniu elektorowi traktatów welawsko-bydgo-

skich a niejaki Trmpczyslvi, stajc si poprostu wyrazem
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ogólnycli iis])osol)ie szlacheckich. (l()ina<,'a si ogoszenia

trzech gl(')\vnych i)Oj)lecznikó\v interessu elcktorskiego w Pol-

sce: Jana Leszczyskiego w. kanclerza koronnego, Jana An-

drzeja Morsztyna [jocbkarbiego kcjronnego i Krzysztofa (irzy-

iniiUowskiego kasztelana poznaiiskiego, za zdrajców ojczyzny.

W |)óniejszym ju nieco Ii^cie, pisze Hrandt dcj elektora:

„Kady dziwi si nad nierozunieni tych ludzi, e wasnego, n-
dznego stanu nie maj na wzgldzie. Dziel ju bowiem
w swych dyskursach ksicztwo Pruskie na województwa, staro-

stwa i biskupstwa midzy siebie. Có to innego, jak sprzeda-

wa skór niedwiedzia, nim gcj si schwycio!"' Xiew:]t[)liwie,

l^randt móg mie suszno; nierozum szlachty polskiej w dzie-

leniu si zdobycz na elektorze, kiedy si jej jeszcze w rku
nic miao, kiedy nawanica turecka grozia z i)oudnia a nie-

moc wewntrzna nie pozwalaa skutecznie zajrze jej w oczy,

móg by wielkim; mimo te;, trudnej jednake zaprzeczy praw-

dzie, e ^.nierozum ów". [)rosty wynik zadawnionych niecici

jirzeciw Brandenburgii, mia swe wielce praktyczne nastjjstwa,

e zmusi jnt Hoverl)Ccka do (j[)uszczenia Warszawy, e za-

myka usta rzecznikom interessu elcktorskiego Leszczyiiskim,

Morsztynom, Cirzymutowskim, Kochanowsl<im; e wreszcie, jak

zobaczymy niej, zniewoli pretensyc olektorskie zstpi z ja-

snej i wielkiej widowni rady królewsl<iej czy sejmu, na ciemne

pole intryg i nieczystych macliinacyj, by cho pocjwicznie do-

l)i do upragnioneg(j celu. W tem wszystkiem za nie maym
by udzia Pruss samych i Kalksteina, który wieci i burzy wsz-
dzie w interessic podjtej przez si sprawy. Znamy ju sto-

sunki jego z podkanclerzym Kcjronnym Olszowskim, z W. Kan-

clerzem Litewslvim Pacem, z biskupem [)oznaskim Wierzbow^-

skim, z Kasztelanem Warszawslcim Oborskim; znane nam sto-

sunki jego ze szlacht. W pocztlcu Maja siga wyj. Pod
dniem ó Maja 1670 r., j)rzesya I^randt elektorowi lal<oniczn

depesz: ,,Kalkstein by ziurM u diiwru, sypia jednale i ma
wszystkie swe rzeczy w l^lasztorze. Staje si coraz zapami-
talszym i rozpaczliwszym..." W tej to cliwili warszawsl^iego

poljytu Kalksteina, nastpuje epizod, nie znajdujcy dostateczne-

go wyjanienia w tyle wyczer[)ujcych i obfitych zkd ind ma-

teryaach. w a1<tacli jego [)rocessu i korrespundencyi l^randta.

W poowie Maja znika nagle I^alkstein z Warszawy, na ten

raz w tajenmicy nawet przed Hrandtem a rezydent branden-

Spr. Kalk.-,t. 5
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burgski nie wie przez niejaki czas, co sig z nim dzieje i staje

sit; w swych depeszach jedynie tylko echem plotek i pogosek,

jakie na karb jego bruk warszawski (obiegaj. Raz donosi, e
zosta! katolikiem i zagrzeba sig w zaciszu klasztornem. Inny

raz, e [)rzebrany za mnicha jiowróci skrycie w ojczyste stro-

ny, Ijy burzy ziomków przeciw elektorowi. Raz widziano go

podobno w Wilnie, inny raz gdzie na poudniowych kresach

Rzeczypospolitej. Tak to wyrasta rubaszny, hulaszczy i haa-

liwy, z usposobienia ani tajemniczy, ani lubicy si ukrywa
szlachcic pruski, {)rzez Maj i Czerwiec r. 1670, na jak mity-

czn, legendow posta. Wkrótce, dziki czujnoci i zabiego*

ci agentów Brandta, mianowicie pukownika Lehndorffa. opa-

da jednake tajemnica z zagadki osaniajcej jego osob i miej-

sce pobytu, jakkolwiek si nie wyjania dostatecznie w przed-

miocie ó\vczesnej jego dziaalnoci. Wyjazd jego z Warszawy
kae si domyla dobrych stosunków, protekcyi moe nawet

samego króla Michaa. Kalkstein wybiera si w owym mie-

sicu Maju r. 1670 do wojska Rzeczypospolitej znajdujcego

si przeciw Turkom na Rusi i staje si, co najwaniejsza, na-

miotowym t(^warzyszcm ksicia Dymitra Winiowicckiego wo-

jewody Bezkiego, Hetmana Polnego Koronnego, brata stryje-

cznego króla. (1)

Pod podobn opiek w obozie polskim, by moe, i
poród wielu jeszcze znajomych, przyjació, towarzyszów z cza-

sów wasnej suby pod znal-:ami Rzeczypospolitej, spdza
Kalkstein kilkanacie tygodni, wedug doniesie Lehndorffa

i Meglina do Brandta, nie nadaremno. Naturalnem jego tutaj

caetenoii censeo staje si oswobodzenie Pruss z pod rzdów
Elektora Brandenburgskiego. Co si praktykowao u dworu,

naci czMii si pracowao w komnacie zamkowej wobec senato-

rów lub ])oród szlachty na bruku warszawskim, praktykuje si

teraz z namiotu i z })od opieki ksicia Dymitra Winiowieckie-

(1) Bracia
Micha i ]\on^>ta^t^

Jeremi Janusz"II
Micha (i<ról) Dymitr;—a wic Dymitr z krcMeni ze

stryjecznych stryjeczni bracia.
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go, poród wojska Kzcczy[)osj)olitj, na kredach jj ruski o li.

Pomidzy luifcaiui i)()lskicnii majcemi zasania kraj przeciw

>j;rozic tureckiej, przypomina ,.exjdant' pruski, e pohaniec nie

jedyny nieprzyjaciel l\)lski a e wyK^gly z polskiego czarny

orze! brandenhurgski, moe sig sta z czasem niebezpieczniej-

szym (h1 tureckiego jjóksiyca. Równoczenie, w miesicach
Czerwcu i Lipcu r. 1670, gromadzi si wobec niebezpiecze-

stwa grocego od Turka pospolite ruszenie szlacheckie nad

górn Wis. Po swej wycieczce do wojska koronnego, odby-

wa Kalkstein z kcjlei j)ielgrzymkQ do obozów pospolitego rusze-

nia, gdzie jeszcze lepszego doznaje przyjcia i z jeszcze lepszym

skutkiem dzieo swe szerzy. ,,Daleje na Prandcnburgczyka,

dalej na wiaroomnego lennika Polski, by oswcjbodzi czeka-

jce z otwartemi rkami Polal-:ów Prussy!"- Otó wiecznie

powtarzajce si hasl'j Kalksteina, hashj znajdujce sympaty-

czne echo pomidzy szlacht, gotow w obietnicach swych

przynajmniej da pomoc braci szlaclicie pruskiej, jczcej pod

absolutnMii panowaniem elektora... Lehndorfi" i Meglin czuwa-

j tymczasem nad kadym krokiem Kalksteina i donosz wszyst-

ko, o czm tylko wiadomoci zasign zdolni, I^randtowi. Na
j)odobnych bieganinach i robotach Kalksteina spywaj latowe

miesice r'jku 1Ó70. Co waniejsza moe jeszcze od skutku

ich i wraenia w Polsce, to pene gronej niezmiernie dla pano-

wania elektora doniosoci nastpstwa, jakie wyw(duj w Ksi-

ztwie Pruskiem. Moe by rzecz wtpliw, czy szlachta, czy

stany ])ruskie byy w wyrane] konspiracyi z Kalksteinem. Sta-o jego, nawet pcjd mkami tortury, odebraa badaniu histo-

rycznemu wszelk mono dowodnego stwierdzenia tego

prawdopodobiestwa. Natomiast niema wtjjliwoci, e robota

jego w Polsce znajdowaa w stanach [jruskich nie gl(5n mo-

e, ale tcMU g')rtsz sym[)aty i e Ksiztwo Pruskie wygldao
z uczuciem nadziei i tsknego wyczekiwania zbawczej odsieczy

p(jlskiego pospolitego ruszenia. Najlepszym barometrem ów-

czesnego usposobienia Pruss s raporty Hoverbecka, komissa-

rza Schwerina i namiestnika ksicia Bogusawa Ernesta de

Croy do elektora; równym mu za postawa sejmu pruskiego,

który si rozpocz z dniem 1 Lipca 1670 w Królewcu. IL)-

Yerbeclc pisa ju dawnie], .,e liczba malkontentów w kraju

wzrasta, poniewa ludzie myl, e im droga prawa zaml<iu'-

ta.'" vSchwerin i ksi de Croy zaklinaj elektora, by uderzy
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w stron la^^odnoci i nic rozdrania! zbytni stanowczoci
oporu. Mimo to, pokazuje sejm pruski bardzo zowrogie obli-

cze. Dozwolona na utrzymanie wojska elektorskiego w kraju

akcyza, k(jczya si z dniem i Wrzenia. Na danie dalsze-

go zezwolenia, odpowiedzia sejm pruski odmow, dziki sta-

nowczej opozycyi Schliebenów, Packmohrów, l^rcnnsenów i Re-

dernów. Wadce elektorskie poczynay by w lvopocie o rod-
l-:i utrzymania onierza w kraju. I'od dniem 29 Wrzenia nad-

szed od elektora z Berlina rozkaz do jego reprezentantów

w Ksigztwie pruskiem, zadania od sejmu pruskiego nowego
pcnlatku anowego. danie podobne dolaem oliwy do ognia,

zwikszyo w niesychany sposób rozdranienie i wywoao ze

strony stanów pruskich najdraliwsze, najniebezpieczniejsze dla

wadzy elektorskiej, jeli jeszcze nie j)Ostanowienia, to przy-

najmniej iiitciicye. Jak za dawnych, dobrych, przedoiwskich

czasów obejrzano si na Warszaw, na l<róla polskiego i Rzecz-

pos{)olit. W Warszawie, mówiono, nie potwierdzono dotd
ze strony nowego l-:róla polsl-ciego elektorowi traktatów we-

lawsl^o-bydgoskich. Odywa tedy, chwaa Bogu, dawny sto-

sunel< midzy stanami pruskiemi a Rzeczpospolit. Trzeba

wic, dowodzia szlachta j)ruska dalej, wy{)rawi dej)utacy

stanów pruskich do Warszawy i zada ztamtd zatwierdze-

nia przywilejów stanowych. atwo poj, jak dalece podobna

j)ostawa sejmu pruskiego, postpujca z widoczn równolego-

ci obok roboty Kalksteina w Polsce, rozdrania i rozgniewaa

elelvtora. jak nadto dalej stawaa si dla jego panowania

w Ksiztwie pruskiem rzeczywicie gron i niebezpieczn.

Cay zyslc wojny szwedzkiej, wszelkie l-corzyci traktatów we-

lawsko-bydgoskich i oliwskich, staway si rzecz problema-

tyczn. W caej za tej robocie wieci si, drani, l<uje w oczy

ów przeklty Kalkstein, burzcy w Polsce, intrygujcy w Prus-

sach, snujcy si wszdzie, wnikajcy w kady zal<tel<! Rzecz

tem niebez[)iecznicjsza. tem groniejsza, e agitacya rozwiniona

przeze trzyma na uwizi popleczników i jurgieltnik'jw w Pol-

sce, e pitnuje Morsztyna i Grzymutowskiego jako poszlako-

wanych o zdrad kraju, e si przysuguje niecnemu mianowi-

cie Grzymutowskicmu w akcie oskarenia jako gównym za-

rzutem, jako poz(^staje z elektorem w podejrzanej lcorresj)on-

dencyi. Wród podobnych konstellacyi, nie mogo by wido-

l<ów, aby sejm zatwierdzi wród biaego dnia elektorowi na-
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bytki i korzyci traktatów welawsku-ljyd^oskich. Dzitjki owej

niej)rzclaiiianj oczywistoci przedstawia nam kronika miesica
Sierpnia roku 1O70 nastpn grg intry^M Brandta i W. Kancle-
rza K(jronnego Jana Leszczyskiego. Po sejmie i wielkiej mas-

sie szlachty nie niial sic, jak co dopiero powiedziano, elektor

w postulatach swych niczego do spodziewania. Podkanclerzy

koronny Micha Olszowski \)y\ i)odijbnie us[)osol)ioiiy, ojjieko-

wa sig nadto osobicie Kalksteinem, stróowa j)odstQpowanie

w. kanclerza Leszczyiiskiego. Naleao wic Brandenburgczy-

kom i rzecznikom ich interessu spuci niec(j z tonu, wytargo-

wa choby tylkcj i)rzed zebraniem si sejmu osobiste zatwier-

dzenie traktatów welawskobydgoskich ze strony samego kró-

la Michaa. W tym celu uoyli reprezentanci interessu ele-

ktorskiego Hoverbeck z Królewca, Brandt na miejscu w War-
szawie do \vsj)ótki z Morsztynem, Leszczyiiskim, jeg(j sekreta-

rzem Gurowskim. nastpny plan akcyi. l^y domownikiem, za-

ufanym przyjacielem króla Michaa iKOcliancjwski Starosta Ra-

domski. Xa niego to [)ady oczy spóki brandenburgsko-pol-

skiej.jalco na naj(;d[)fjwiedniejsze zamierzonej roboty narzdzie.

Na porednika (;l)rano sobie tutaj .,knlazucgo'' Morsztyna. Co

si tyczy rodków pozyskania sobie starosty radomskiego, nie

bawiono si w adne ceremonie i wstydliwoci, lecz obiecano

bez ogródki ze strony elektcjra przez Hoverbecka i Morsztyna

faktorowi tego handlu, Jeeli si^ powiedzie, stosowne pien^tiie

wynagrodzenie. Rzecz udaa si nadspodziewanie dobrze, jesz-

cze przed rozpoczciem sejmu. Kr')l Micha namówiony przez

swego domownika starost Kochanowskiego, wystawi pod

dniem 3o Sierpnia 1670 skrypt zatwierdzajcy elektorowi oso-

bicie, z zastrzeeniem póniejszego zatwierdzenia Rzeczypo-

spolitej, traktaty welawsko-bydgoskie i dorczy go I-vochanow-

skiemu. Kochanowski pokaza go tego samegc^ dnia jeszcze

Brandtowi, który równie tego samego dnia j)ospiesza zawia-

domi elektora o szczliwym rezultacie swojej i Kocha-

nowskiego roboty. ,,Król Micha," pisze ^randt w depeszy

swej z .3o Sierpnia 1670, ,,obowizuje si paktów, które te-

raz dla pewnych przyczyn potwierdzonemi by nie mog, ci-

le i sumiennie dochowa, a w przyszym czasie zatwierdzone-

mi bd."— Zadowolnienie to nie l)yo jednake bez [)rzymie-

szki pewnego kopotu a nadewszystko zahaczao si o orygi-

nalny ze strony Kochanowsl<icgo warunek. Nie ufajc wspó-
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nikoiii swej roboty, zachowa chwalebn ostrono i nie chcia

podpisanego [nzcz l-;rola Michaa al<tu wyda z rlc swych

tal< dugo, doi)ól-:iby si nui elel-:tor l)randenburgsl«:i z przyrze-

czenia pieninego w zupenoci nie uici. I^ostuchajmy w tjj

mierze wasnych stów I^randta: „Poniewa Wasza Elel>:torsl>:a

Mo temu l^mu -Coclianowskiemu Icazate przez Pana Mor-

sztyna przyrzec dyskrecy a Pan loverbecl-: na jorzypadek,

gdyby pomienione pismo byo uzyslcanc, to samo uczyni, za-

uway w^spomniany co dopiero I'an Morsztyn, e pismo to prze-

ze nie wprzndy bdzie wydane, a tako7iHi rzeczywicie nast-

'pi. dla czego niechaj Wasza Elektorsl<:a Mo zechce wyda
n aj asl-:awszy rozkaz, aby czemprdzej przyslan-o tu dotd j)ar-

set dul<atów, co Jej wysolci interess tutaj niemao poprze.

W skutek tego bowiem nie tylko Wasza Elektorska Mo p

mienione pismo otrzyma, lecz pozysl<a take zupenie przez t

Pana Kochano wslciego, l^tóry si jeszcze wicej podobnych

przyjemnydi itshig podejmie. Slcoro owo pismo dostan, jjrze-

l takowe do przypiecztowania panu wielkiemu Kanclerzowi,

gdy winno by trzymane w najgbszej tajemnicy, aby pod-

kanclerzy l-:oronny ani zdba o tMii, si nie dowiedzia i nie

rzuci ztd nienawici na pana K(jchanowskiego. Wobec ta-

il<ich olcoicznoci nie naley przecenia gadaniny szlachty

grób, które si tu i owdzie z jej strony syszy, ja<l<olw'iek

mi sekretarz pana wiell<iego Iianclerza Gurowski donosi, e
szlachta publicznie na sejmil<u redzkim mówia, e nie naley

dotrzymywa Waszej Elektorsl<iej Moci joalctów bydgoskich."

Elektor uzna suszno przedstawieii Brandtowych i przesa

dla Kochanowskiego 200 dukatów, z których tene uczciwie po-

1-cwitowa a pismo króla Michaa w rce rezydenta branden.-

burgskiego odda.—Tu po tym epizodzie zakulisowym, rozpo-

cz si pod asic Stanisawa Lubomirskiego podstolego ko-

ronnego dnia 9 Wrzenia IÓ70, sejm warszawski, obchodzcy
nas w obecnym przypadku do tyla tylko, o ile dotyczy sj)rawy

zatwierdzenia elektorowi traktatów welawsko-bydgoskich i roz-

wini(Miej przy tej sposobnoci akcyi Kalksteina. Kilku posów
litewsl<ich odezwao si ze stanowczem daniem, aby ele]<to-

rowi nie zatwierdza zwierzchniej wadzy w \siztwie pruskieni.

(^rzymutowsl<iemu <asztelanowi poznaskiemu wytoczono for-

malny akt oslcarenia o zdrad kraju z pow"odu l<orresponden-

cyi z elektorem. Szczegóy te charal-cteryzoway niedwuzna-
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cznie usposobienie scjimijcych wz^Knlcm Hraiuleni)urgii. Zre-

s/A.\ pojawi! sii; ziiDW w pierwszej polijwie Wrzenia w War-
szawie Kalkstein i podj tii sw dziaalno poród sejnuijcej

szlachty, nic zrywajc równoczenie, rzecz dziwna, dotychcza-

sowych swych stosunków zayoci z Ikandtem. Xasamprzód

rozrzuca pismo wystosowano do kri')ki Michaa z proi) o po-

moc da Pruss, z oskareniem clel^tora jal-co tyrana sw^jbód kra-

jowych. Dru^Me pismo noszce tytu S/rpf^lcx nomiiic diccaftis

Pricssiac l''bdlus odzywacj si w imieniu stanów pruskicii w tym

samym duchu do zgromadzonej^fj wanie sejmu j)olskiego. Pi-

smo to wytaczao cay szere^j osl-iareii przeciw elel<torowi, je-

go uciskowi i tyranii, przedstawiao szkodliwo tral<tatów we-

lawsko-bydgosl-:ich dla Polslci, ucisk religii l<atolickiej w Ksi(^"-

ztwie [)ruskiem. nicbezpieczeiistwo dla przyszoci Rzeczypo-

spolitej przez odcigcie jej w Piawie i Memlu od morza.... ,,Pa-

tryuta I^loth," mówio rozrzucone przez Kalksteina po Warsza-

wie i l<raju pismo, „i)cdzi ju dziewity rok w udrczeniach

wiziennych."'

.,W ogóle wszystkie i szczególne przywileje zostay nam
zamane i pogwacone, wszystko od pocztku do koiica pomie-

szano nam za[)amitaoci! l^agamy, my mieszl<acy I\siztwa

lVuskiego, o to jedno, bagamy, aby przez wierno nasz dla

was, pogw^acone wzgldem nas traktaty i prawa nie pozostawi-

licie niepomszczoncmi; chc te, aby wiat uzna a uczua

tymczasowa domu Ijrandenburgskicgo potga, i Wy bylicie

niegdy, jestecie teraz a bdziecie na przyszo najwyszymi

ojczyzny naszej o[)iekunami i {)anami. Gdyby za, (Jziki nie-

przyjaznym Rzeczypospolitej losom, nie miao nam by wolm.)

powróci do dawniejszej drogi i)rawa naszych zaaleii, to przy-

najmniej niechaj bdzie wolno naszemu nieszczciu, abymy
drog skarg i zaaleii uznawali nad nami zwierzchnie panowanie

króla i Rzeczypospolitej, abymy uznawali dalej '^zcczi)Ospo-

lit praw i zwyczajów naszych oj)iekunl>:, aby z czasem wszel-

kiej i)omocy i oparcia pozbawieni w ])otomkach naszych (o co

domowi brandenburgskiemu gównie ch(jdzi) królewskiego i rzc-

czypospolitej i)anowania w lVussach naszych wszelkie nie za-

giny lady. al)y nie tak, jal-: to poprzednio w licie do Jego

Królewskiej Mfjci starano si wyoy, jal<oby Prusacy nie

byli ju Jej poddanymi a elel<torska rodzina nie staa si

w Prussach aljsolutniejsz jeszcze, anieli w owej Marchii zie-



iniach. które posiada prawem dziedziczncm." Takich pism roz-

rzuci Kalkstciii jeszcze kilka, nie omieszkujc szerzy ich i po

Prussach. Mimowohiie odzywa si w nich gos wymownej

skargi Jana Bayscna przeciw uciskowi krzyackiemu, z t tylko

niestety rónic, e wiek XVI w Polsce, to nie opakana dru-

ga poow'a XVII. e saby na ciele i duchu król Micha w oto-

czeniu Leszczyslvich, Morsztynów i Kochanowsl<ich, to nie

reprezentant modzieczej dynastyi Jagielloiiskij oj)ierajcy si

na radzie dtjjrzalych dygnitarzy, e Elel^tor Hrandcni)urgsl<i to

nie zgrzybiay i rozpadeijcy si sam w sobie zakon l-:rzyacki.

Jedna tylko jiicmiccka ludno kraju pruskiego, ona jedna si

nie zmienia, wycigajc w' wieku XA'II nie mnij energicznie

rce do Posci, jak to przed dwustu czynia laty! Pisma owe
nie pozostaway w onie sejmu i w kraju bez wielkiego wrae-

nia. Marszaek sejmu odczyta .,libell-'' Kalksteina na publicznej

sessyi. Brandt cnlezwa si w slvUte]< tego z zaaleniem do

króla Micliaa, dajc, aby wezwano Kalksteina do wyst[)ie-

nia z dowodami, i go rzeczywicie stany prusl<ie do podobnej

skargi upowaniy. W razie przeciwnym da jego przytrzy-

mania i wydania. Podkanclerzy koronny Olszowski pouczy
jednal<e ,,exulanta" pruskiego, jak wobec podobnej groby
sobie postpi. Postara mu si, jako publicznemu os<arycie-

lowi elelvtora, o posuchanie u króla w obecnoci zgromadzo-

nego senatu. Gdy referendarz koronny Krasislci, stojc na

stopniacli tronu przy l<rólu, zabiera si not Brandta (odczyta,

przystpi do Kall<stein, wzi mu pismo z rki, przeczyta

i odda nastpnie Olszowsl-ciemu, {\) 1-ctóry owiadczy, e spra-

wa ta nie naley do sejmu, lecz kwalifikuje si przed sd asses-

sorski, gdzie i elektor przeciw oskareniu broni si moe.
Powodzenie podjtego przez Kalksteina dziea uroso natural-

nie po podobnem zajciu w jego wasnych oczach a cho
wtenczas wanie zgromadzone stany pruskie pod groz ele-

l<torskiego przymusu wyday deklaracy. i si z nim wszelkiej

wypieraj spóki, nie straci tak dalece otuchy, i ogosi na-

tychmiast potem jjismo zarczajce ich wierno dla Polski

(J) Owa scena wyrwania pisma /. n^ki referendarza koronne'^() znajduje .sitj

w oskar/ajeych depeszacii Brandta, ale take i w I tomie PufTendorta De rebus

gestii Friderici Guillelmi strona 860 i nastpne.
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a tlóinaczce przyinuseiu icli 'istio/,110 umywanie rk od wszel-

kiego udziau w joljo rul)i)cie. Równoczenie, w miesij^cu

Wrzeniu i Padzierniku roku 1670, i)oiawia sig w depeszach

Brandta do elektc^ra i do ksicia Croy coraz czciej, niewia-

domo o ile na prawdzie polegajca pogoska, e jest zamiarem

Kalksteina korzysta z posp(;litego ruszenia szlacheckiego i po-

budzi je do napadu na Prusy. Kalkstein wyrasta! w ten spo-

sób w Coraz wiksz, w coraz niebezpieczniejsz dla elektora

posta. Politycznie wpyn nujcno na zwichnicie stara jego

o zatwierdzenie traktatów welawsl-co-bydgoskich. teraz grozi

zbrojn inwazy. atwo poj, e czynny i energiczny elekt(jr

sprawy tej nie zapi, e si bdzie broni, nie przel)ierajc

w rodkach. Nasamprzód kaza omiu pukom w Marchii. Min-

den. llalbersztacic by gotowemi do wymarszu do Pruss, dokd
sam wyjazd swój zapowiada, nastpnie postanowi uprztn
z widowni niebezpiecznej akcyi osob Kal1<stcina.

Tutaj to wchodzimy w ciekawy zwrot ciemnych podzie-

mnych intryg i knowa poprzedzajcych póniejszy zamach na

osob naszego bohatera. Myl gwatownego pochwycenia go

i uwizienia rodzi si, mimo tak dziwnie stanowczego zaprze-

czenia prcjfessora Droysena w dziele jego Gescluche der Preus-

sischen Politik, ze strony elekt(jra wtjbec pierwszej (;dmowy

króla Michaa na danie jego wydania, ronie za i zamienia

w prawdziw namitno w miar zwikszajcej si dziaalno-

ci i zal)iegoci Kalksteina. Zstpmy w zajmujce szczegóy

tej kontrminowej roboty. Elektor opiera swe plany w tym

w'zgldzie na swym rezydencie lirandcic, ale wicej moe na

pukowniku ckim, Mcglinie i radcy legacyjnym w Polsce

Lehndorffie, którzy suc wszyscy w wojsku Rzeczypospolitej

cudzoziemskiego autoramentu, mieli sposoijno czuwania nad

wszelkiemi krokami Kalksteina i po za obrbem Warszawy
a nadto mono mniej podejrzanej z nim komunikacyi, ani-

eli sam Brandt. Profesor Droysen, który w swem dziele Staat

des Grossen Kurfilrsen apoteozuje elektora, zohydzajc jego

ofiar, 7.?i.x^z'L^ kategorycznie, ..i to co Ikandt uczyni póniej,

nic byo przez jego j^ana ani nakazane, ani pochwalone." W in-

nem tame miejscu powiada j)rofesor Droysen, ,,i bliszych

szczegóów pochwycenia osoby Kalksteina elektor nie przej)i-

sa."' Zobaczmy, jak si wojec tycli stantjwczych zarcze-.i

profesora berliskiego, l<tóry akta tego tragicznego procesu
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porówno z nami mia w rku, (i) przedstawia pra7vda history-

czna. Niechaj za nas mówi wasnorczne pisma elektora,

pierwsze zaraz mian:)wicic do lirandta, z dnia l5 Maja ihyo. (^j)

„Wiernie nam miy! Uczynilimy Lehndorf^owi j)ewn propo-

zycy, jakim sposobem chcielibymy j)ochwyci osob Kalk-

stcina, poczem ci bdzie. zakomunilcowana. Zapewnij l;o z na-

szej strony, e jeeli t<j uczyni, uznamy to ze szczególn nas/
lask. Cdyby Kalkstein w razie zaczepki mia si broni, lub

gdyby po drodze miai) by niel)ezpieczestwo, e bdzie uwol-

niony i znów z niewoli wydobyty, w takim przypadku bdzie
nam wszystko jedno, czy cho umary wydany nam bdzie,

poniewa pod l«;adym warunkiem na utrat ycia zasuy.*'

Drugie wasnorczne pismo elektora z teje samej daty do

Lehndorffa brzmi dosownie, jal<: nastpuje: ,.A poniewa nam
jalc najbardziej na tern zaley, aby Kalksteina pocliwyci, ze-

chciej si jeszcze raz {)Ostara u l-rróla o wydobycie jego osoby;

w razie przeciwnym za wraz z Brandtem, do którego w tym

wzgldzie obszerniej piszemy, wzi pod rozwag, czyby go

za pomoc przekupionych Polaków, na co bymy pienidze

da chcieli, nie mona tajemnie w nocy pochwyci i do Pruss

odstawi. Jeeli to doprowadzisz do skutku, zarczamy, e ci

za to ze szczególn asic wdziczni bdziemy."

(1) Geschichte der Preussischen Politik, Band III, AhtheUnng II, sti-. 52o.

..Diesc Nuti/ :st aiis dci K ilkstor.i-^cUea Procjss:i'-ti.' i, wcIcIil- wir iTir das Stu liuin

Die.ser staiidKcheii Wiricn \'(in ^nisseiii NLit/.fU i;cwo.sea >iiid."

(2) Do Brandta: ,,I,iehin" Gctreuer! Ilabeii wir an Lidind^orfTen einigen

Yorschlag getliau wie Wir l'ns des Kalkstein l)emachtigeii ]ui"iciiteii, woraiif er mit

diesem comnuinicli-et wird. Du hast iliii iinseretwegeii /.u versicheni, dass wir,

wenn er dies> prastirt, es ntit s(iiiderl)aren Giiadeii erkennen wollteii. Solite sicii

aucli Kalkstein, wena er aii<;egrirfen wird, /ur Welir stelien dder aber unterwegs

die ()e alir sein. dass ei- wieder lieTreiet iiiid losgeaiaeiit we|-den k<'innte, aut' sol-

cheii Fali soli es L'n-, i^leieh viel getlian, das er todt geliefert werde weil er das

Leben ohne das verwirket."

Do Lehndorja: ,,L'ih1 weileii L^ns zuiu Ilnchsten daran gelegeu, dass wir

des Kalksteiiis machtig werden mogen, so hast du dich nochmahlen /.u benuihen

dessfii Person Yoiii Kiniige lo.ss zu bekomnien, oder widri><enralls nebst Brandten,

an welchen ^^'ir ein Melu^eies ^eschrielien liaben, /u iii)erlegen, ob nian denselien

nieht dureli dafiir cikaiirtc l'(ilen, wo/.u wir das geld ij;eben wnllcii. heluilich in der

nacht wei^liekiininieii inid in Pi-eiissen liefern kfiniite. ^Vi|^t du diese^ zu \Verk'e

riehteii, versiehern wir dieli, es mit besonderer Gnade /.u erkeiuien. K<>lln den .)

(ló; Mai 1676. F. W. an den I.egatitmsrath in Polilen, den voii LelindorlT,"



• Wyranij i kategoryczniej nie mona byo zapewne ani

objawia awej woli, ani przepisywa z tlaleka, ,,z owej Kolonii

nail Sprcwii", szczegóów jej wykonania. Wykonanie owo je--

(Inak/.e stawao si coraz trudniejszem, bo, jalc sobie przyponii-

uaniy, wyjeclia Kalkstein w polowie Maja 1670 r. z Warszawy
a pocliwycenie je^^o czy to wród wojska Rzeczypospolitej na

Rusi, czy to w obozie szlacheckiei^o pospolite<,^o ruszenia, [)rzed-

stawiao mimo czujnoci Lchndorffa i Meglina nieprzezwyci-

one trudnoci. Zdaje si nawet, jakoby i elekttjr [)rzez czas

nieobecnoci Kalksteina w Warszawie by usta nieco w swych

naleganiacli o jego bezwloczne pochwycenie. Niepowodzenie

dopiero w przedmiocie zatwierdzenia traktatów welawsko-byd-

goskich, sceny podczas sejmu, rozrzucane przez Kalksteina pi-

sma, dodaj mu zn('nv widocznie ostrogi i rozdraniaj jego

gniewy. Ponowne rozkazy elektora postpuj tu widocznie

równolegym krcjkiem z depeszami IJrandta. Pod dniem 1<S

Padziernika 1O70 r. pisze Brandt do elektora: ,,Przesyam ni-

niejszem najunieniej i)aszkwilowe i blunierczc pismo Kalk-

steina, kt('jre tutaj tak Jego Kn'>lewskiej Moci, jak marszako-

wi izby poselskiej (Lubomirskicmu) na sessyi w bezwstydny

sposób przeciw Waszej Elektorskiej Moci rozdawa." W trzy

dni póniej przesa I^randt do I3erlina jeszcze wicej aLirmu-

jc wiadomo: ,,Zreszt'', pisze, ,,rozgaduje Kalkstein w roz-

paczy, e ma zamiar zaprowadzi pospcjlite ruszenie, które nie-

daleko tu ztd stoi, do Pruss. Jakikolwiek si to bez zezwole-

nia Rzeczypospolitej sta nie moe, mógby przecie kilka ty-

sicy gawiedzi, któraby palia, w^szystkn w perzyn (jbracaa

mordowaa i krada, do Icraju poprowadzi.''— Tu po odebra-

niu tych depesz wy])rawi elektor pod dniem 24 Padziernika

ló/o r. nastpne do Pruss ostrzeenie: ,,Donosimy o tem Wa-
szym Miocio:n w tym celu, aby j)od kadym warunkiem po-

czyniono nalene przygotowania, iby podobni rabusie zasuo-
n otrzymali nagrod.'' Nastpnie pisze do Brandta pod t sa-

m dat. aby zada powtórnie od króla Michaa wydania

Kalksteina. ..(Idyby jednake, nK^wi dalej, ,,nadspodziewanie

nic w skutek tc_'o nie nast])i(j, rcjzkazujemy Ci niniejszem a-
skaTvie, aby z dwoma wiadomemi osoljami, to jest pukowni-
kiem ckim i l-:a|)itanem Meglinem w n ijodpowieflnicjszy spo-

sób dziaa i zarczy, e skoro Kalksteina tajenmie za eb
schwyc i w na.sz moc (uldadz, my za to im tak rzeczywicie
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wdzicznymi by potrafimy, e z tego z pewnoci bd zado-

*

wolnieni." Brandt posjiieszy z odpowiedzi elektorowi, i
'„niegodziwego otra pochwyci",—ale stosownie do odebranych
instrukcyi, prosi jeszcze o posuchanie u kr()la Michaa i uzy-
ska takowe pod dniem 2'J Listopada ihyo. Kozultat tego po-
suchania nie odpowiedzia oczekiwaniom ani elektora, ani je-

go rezydenta. ,,Co si tyczy punktu wydania Kalksteina. pi-

sze irandt, ,.owiadczya Jego Królewska Mo, e tego czo-
wieka wcale nie proteguje. Nie moe 'go jednake wyda, po-
niewa nikogo prawem nieprzekonanego do wizienia bra nie

mona. Prusacy bowiem, jakkolwiek s pod panowaniem Wa-
szej Elektorskiej iMoci, korzystaj, dopóki si w Polsce znajdu-

j, z polskich przywilejów. ••—Nie do na tem, wyszo jeszcze
z kancelaryi królewskiej w przedmiocie tym nastpne pod
dniem 24 Listopada 1670 r. do elektora, urzdowe pismo: (l)

„Co do Krystyana Ludwika Kalksteina, którego jako winnego
najciszych zbrodni, potpionego wyrokiem, dasz, abymy
pochwyci, odda pod stra i do granic Pruss Ksicych wraz
z pismami jego, pod bezpieczn eskort odstawi i wadzom
Twym odda zechcieli, uznalimy, i postpowanie podobne
byoby zbyt surowe, nie wypywajce z paktów a niegodne
take askawoci królewskiej, aby czowieka nieszczliwego
i poszukujcego schronienia, na pewn powica zgub. Wie-
my dobrze, co zreszt z traktatu bydgoskiego wypywa, e po
ustanowieniu najwyszego trybunau w Prussach Ksicych
od tego sdu do nas odwoywa siei skarg jakichbd zanosi
niewolno. Z tego te powodu nie dopuszczamy zaale Kalk-
steina w celu wyrokowania i rozstrzygania nad niemi, lecz uwa-
alimy za rzecz miosierdzia i ludzkoci, aby mu pobaanie
Waszej Elektorskiej Moci wyjedna. Staralimy si o to u Wa-
szej Elektorskiej Moci przez posa naszego p. Morsztyna, lecz

gdy nasze wstawienie si królewskie nie osigno adnego sku-

tku, doszo do tego, e wspomniany Kalkstein, z pochodzenia

szlachcic polski nazywajcy si Stoliiislcim, wsparty stosunkami

pokrewiestwa, wielu take osobom z czasów suby wojskowej
znany a okoo Rzeczypospolitej zasuony, baga na sejmie

o opiek stanu rycerskiego. Nie napróno te przytacza, e

(1) Zauski, EpLstolae, tom I, str. 277 i 278.
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prawa, swobody, przywileje, wolno Pruss Ksicych we
wspomnianych paktach s;^ zawarowane a e pakta owe za-

strzegaj Rzeczy[)(Jsj)olitej, od której nie na zawsze odpadli,

tak opicktj nad niemi, jak nad jego wasn osob. Co do nas,

nie czytalimy sami owych j)isni jego. e za. co sig tyczy

wydania Kalksteina, daniu Waszej Klektorskiej Moci zado-

sy nie czynimy, nie moe tego Wasza Eleklorska Mo bra
nam za ze. dawszy sam przykad opieki i otaczania sw tro-

skliwoci i powag niel>:tórych Polaków nieszczliwych

a ciganych wyrokami, jakkolwiek to j)oprzednikowi memu
królewsl<iemu bardzo przykrem byo. Zreszt kazalimy upo-

mnie Kalksteina, aby si skromnie zachowa a usiowa zy-

ska askg Waszej Klektorskiej Moci przyzwoitemi rcjdkami.

Pozostaje mi tylko yczy zdrowia i dobrego powodzenia Wa-
szej Klektorskiej Moci, (jiodp.) ,,Mic/ial, król".

W sposób wicej kategoryczny, cho ze stan(nviska pra-

wa publicznego lepiej uzasadni(jny, nie podobna byo wzi
l)od wasna oi^iek i obron zagroonego zemst clektorsk

Kalksteina. W odpowiedzi tej króla Michaa przemówiy wi-

docznie wpywy ksicia Dymitra Winiowieckiego i zacnego

podl^anclerzego Olszowskiego. Zarazem jednake wprowadzaa
owa odpowied l<rólewska rzecz w stadium gwatu ze strony

brandcnl)urgskiej, dawaa mimowolnie liaso czarnemu i podstp-

nemu zamachowi przeciw prawu narodów i godnoci Rzeczy-

pospolitej. Brandt i Lehndorft' uwaali si odpowiedzi podo-

bn króla Micliaa za rozgrzeszonych; co wicej, kategoryczne-

nii instrukcyami elektora za wyranie upowanionych do rozpo-

czcia swej sztuki. Zastrzegajc sobie opis jej szczegóowy
na póniej, przypatrzmy si nasamprzód, jak j sam elektor

i namiestnik jego w Prussach, ksi de Croy przygotowywali,

jak dalece robota tych :^iów idzie w zgodnej i jednolitej harmo-

nii z prac rk, których zadanie bior na siebie Brandt, Lchn-
dorff i Meglin. Politycznym reprezentantem elektora w Prus-

sach jest naówczas jako nastpca zmarego Bogusawa Radzi-

wia, ksi Krnest B(;gusaw de Croy nawpó Francuz, na-

wpó Niemiec, osobisto na wyszm tyll<o stanowisku, moral-

nie wielce do I^randta p(jd(jbna. Odznaczaj przcdewszystl^iem

ksicia de Croy waciwa dyjjlomatom i mom stanu cjwego

czasu swoboda od wszelkich wizów i wzgldów moralnego

znaczenia, pewien naiwny cynizm pozwalajcy igra ze czci,



lania dane sowo, naduywa zaufania, skcjro racya stanu, in-

teres pastwa i wola monarsza tego wymagaj. Najwysz
wojskow figur w Ksicztwie Pruskicm z ramienia elektorskie-

gojest naówczas genera Joachim von (iorzke, plackomendant

miasta Memla, onierz zwyczajny, ciasnego, jak sit; zdaje, lio-

ryzontu, wykonywajcy cile odbierane od wyszej wadzy
rozkazy. Podobnie jak ^randt i Lelind(n-ff w Warszawie, tak

ksi de Cr(n' w Królewcu a za jego {)orednictwem genera

Gorzke w Memlu. odbieraj od elektora rozkazy i instrukcye

w j)rzedmiocie pocliwycenia jal-:imbd sjjosobem Kalksteina.

Nadto pozostaje agencya brandenburgska w Warszawie w ci-

gej l<onii.nil<acyi z Królewcem i ksiciem de Croy. Teraz, istnie

jalc w Szckspirowym Ryszardzie III, jak w Szyllerowym Wallen-

steinie, wstpuj na scen tego dramatu rzeczywistoci, nowe
cakiem, o barwacli l<ondotiersko-l)andyckicli [)ostacie. Wici-:

XYII, wiek wcjjen trzydziestoletniej i Karola (Justawa, bojów

weneckich z Turkami i Ludwika XIV z Kzesz Niemieck, wy-

rzuci liczniej moe, ni wszystkie dawniejsze i póniejsze

czasy na powierzchni wypadl-iów liczny ów pomiot wtpliwej

narodowoci, religii, charakteru i moralnoci awanturników

wojny i polityl>:i, zmieniajcych co chwila sub i panów, go-

towych na wszystko, zdolnych za zapat i rozkazem sign
czy to po sztylet sl<rytobójcy, czy posuy si stryczkiem ka-

ta. S[)isel<: j)rzeciw Wallensteinowi znalaz w osatccznin swem

rozwizaniu jako osatecznych aktorów najemnych lialal)ardni-

ków plemienia irlandzl^iego. Kalkstein dostpuje tego samego

nieedwie zaszczytu. Znajduje si w oddziale jazdy stojcym

pod rozkazami generaa Gorzkego w Mcmlu, porucznik Hugo

de iMontgommery. Nazwisko charakterystyczne i wiele samo

przez si mówice. Poczwszy od Gabryela, smutnie wsawio-

nego niewinnem na turnieju zabójstwem króla francuzkiego

Henryka 11, widzimy nazwisko owo podczas zawieruch religij-

nych XYI i XVII wieku pojawiajce si w Szkocyi, Szwecyi,

w Niemczech. Hugo de Montgommery zawdrowa w swej Ody-

sei, niewiadomo zkd, do Polski, wstpi w sub wojskow
Rzeczypospolitej obcego autoramentu i znajdowa si przez

niejal<i czas w wojslsu litews1<iem, gdzie prawdopodobnie za-

bra znajomo z Kalksteinem. Mia udzia w kampanii mo-

skiewskiej pod Pawem Sapieh r. l6Ó2. Nastpnie przeszed

pod Smolesl^ciem do wojska Carsl-:iego.
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Pónij niknie ztanitd, przyjniuje sIii;il)Q elektora braii-

denburgskieg(j i pujawia .si jako porucznik potl bezporedni;!

konieiuhi generaa (.i()rzkego w Menilu. Klektor, ksig de Croy
i genera C"u')rzke znali widocznie ^.sioufch liidzr\ skore; ich oko,

nie szukaj:ic dliigo, pado na niego, gdy sig nadarzaa ])otrzeba

\vy<onania zaniacui jalvini byo pocluvycenie w stolicy obcego
pastwa, otocz'jnego przyjaciómi, ostronego ju teraz, mog-
cego stawia niebezpieczny oi)6r I\.alksteina. Ju w miesi;icu

Kwietniu rol<u ló/u odebra Montgomniery rozl<az uda sig wraz

z Iciku j)ewnego serca i pewnej r<i towarzyszami z Memla do

Willenberga. nad granic polsk, czeka tame dalszych roz-

porzdze a w razie potrzeby odstawi przytrzymanego ju przez

innych Kaivstcina do Królewca lub Memla. W svutek wyjazdu

Kall<steina z Warszawy, poszed jednal<e ten plan, jak sie

zdaje, w odwok, poniewa w Sierpniu widzimy M(jntgoniere-

go znów w Tyly. Decydujccmi s dopiero dwie okolicznoci.

pierwsza, owa gwatowna i gorczlvOwa al<cya Kall^steina [)rze-

ciw elektorowi przez miesic Wrzesie i Tadziernik, drzfga, za-

koczenie sejmu i rozejcie sig posów bez powzicia jakiej

bd szlvodliwej wyranie interesowi brandenburgsl<iemu

uchway. Na kilka dni przed l Listopada odbieraj tak lirandt

w Warszawie, jak l^si de Croy w Królewcu od elelctora wi-

docznie ju wyraniejsze i szczegóowsze w przednocie i)o-

chwycenia I^allcsteina instrulvcye.

^randt pisze do elelctora z Warszawy; ,,Pismo Waszej
Elektorskiej Moci wraz z rozl<azem z 25 b. m. (I^adziernikaj

i annexan odebraem i posu si niemi wedle mego najp(;d-

daszego obowizl^u ku mojego pana najaskawszego Elektora

sawie, ku Kall<steina ostatecznej zgubie... I^ogu Najwyszemu
niecliaj bd dzielni, e sejm si skoczy a e nic szlcodiwego

Waszej Elclct(jrsl>:iej Moci w konstytucye jego nie weszo." Ró-
wnoczenie cakiem z tym charal«:terystycznym listem Brandta

wyszed z zaleceniem zachowania najgbszej tajenniicy rozlvaz

ksicia de Croy do Montgommerego, by dobrawszy sobie kil-

ku miaych i gotowych na wszystko towarzyszów, dobrych, jal<

on sam,jedców, uda si nasamprzód do Szczytna, nastpnie
prze{)rawi si z wszelk ostroncjci przez granic polsk,

stan ze swymi ludmi w Prasnyszu i oczel<iwa tame dal-

szych rozl-cazów Jirandta z Warszawy. Montgcjmmery zastoso-

wa si wiernie do odebranego rozlcazu, doljra scjbie jako po-
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111ociiików [)orucziHka Hauiu^^ardta. równie niegdy oficera

Rzeczypos[)(.ilitej (jbccgo autoramentu, nadto niejakiego Febra,

kilku prostych drag(;n6\v brandenburgskich i })rzedostal si

z nimi bez przeszkody wskazan drog do Prasnysza. Brandt

zawiadouiicmy o ich przybyciu, ukada z kadym dniem pra-

wie inne plany pochwycenia Kalksteina do wspoki z Lehn-

dorffem, Meglinem i ckim. Pomoc dwóch ostatnich ubya
mu jednake w ostatnich dniacli niemal przed zamachem, i)o-

niewa ich l<si Dymitr Winiowiecki powcja do wojska,

l^ozostal na miejscu tylko czynny niezmiernie i obrotny w caej

tej sprawie Lehndorf^", a co najboleniejsza dla czci polskiej,

,,ofiarowao si," wedug raportu l^randta, , .wielu kaioalcrów

z dobrej woli do pochwycenia Kalksteina, jakkolwiek aden
w stanowczym momencie nie chcia kotu zarzuci obroy na

szyj". Zyska nadto Brandt za pienidze niejakiego Klingspor-

rego, dawnego onierza take z wojsica cudzoziemskiego auto-

ramentu, znajdujcego si chwilowo w subie Kalksteina. Tym-
czasem nadchodziy do Brandta tak od elektora, jak od ksi-

cia de Croy coraz to natarczywsze upomnienia, aby powierzo-

nego sobie dziea nie zwleka. J-Jrandt. zoywszy rad
z Lehndorffem, postanowi przedewszystkiem, sprowadzi po

cichu do Warszawy czelcajcego na swe rozkazy w Prasnyszu

Montgommerego wraz z towarzyszami. Stao si to po cicliu

i l)ez zwrócenia niczyjej uwagi. Srandt, jak widzimy z jego opo-

wiadania, zajmowa dolne, obszerne mieszlcanie w domu szkoc-

kiego winiarza Andrzeja Thamsona na Lesznie. (Jd frontu znaj-

dowaa si winiarnia gospodarza dziaajcego, nawiasowo po-

wiedziawszy, ile tego byo potrzeba, w porozumieniu z rezyden-

tem brandenburgslvim. Obszerne podwórze wraz ze stajniami

i poddaszami znajdowao si równie w uytl':(nvaniu Brandta.

Tutaj to sprowadzi Montgommerego i l^aunigardta. Oficerów

pomieci w swem mieszkaniu, jedców na poddaszach, konie

w stajniach zabezpieczony przeciw wszelkiej moliwej niedys-

krecyi wspólnictwem gospodarza swego Thamsona, obsugiwa-

ny wybornie przez zostajcego oildawna 'w swej subie, prze-

biegego i sprytnego Kozaka Tomaszewsl-:iego, Ictórenui, jalc zo-

baczymy niej, w dziele wykonania samego zamachu, tale
nie skpa dostaje si rola. Jal< dugo Brandt trzyma sprowa-

dzonycli z Prasnysza jedców po swych stajniacli. podwórzach

i poddaszach, nie umiemy z dokadnoci powieilzie. Trwao



to jednake prawdupodobnie kilkanacie dni, poniewa wy-

datek ni ,, ludzi i koni utrzymywanych w Warszawie dla

pochwycenia Kalksteina," fiyuruje w rachunkach Hrandta do
wysok, jak na owe czasy, cyfr 47H talarów. Dopehiiajc

jeszcze i)oprzcdzajcych wykonanie zamachu na Kalksteina

szczes,nj6w, wród owej nii^listej, listopadowej pory o krótkich

dniach, dugich wieczorach i nocach, powiedzie naley, e za

staraniem Lehndorffa dosta si t na jiodwórze Thamsonowe-

go domu duy, drabiasty wóz, wielce prozaiczny a przecie nie

bez znaczenia przedmiot w cit,Hi zajcia, które nam niej opo-

wiedzie i)rzyjdzie.

Od Brandta i Thamsonowej na Lesznie gospody, przenie-

my siQ teraz do Kalksteina; przypatrzmy si jego postawie i ro-

botom. W owych dniach pónej jesieni fatalnego tyle dla
roku 1(370 w-idzimy go znów tym samym, jakim by w pierwszych

chwilach pobytu swego w Warszawie po ucieczce z Prus.

W tym wzgldzie winnimy znów powtórzy i przypomnie co-

my powiedzieli wyej, e historya ma zadanie kreli prawd
a nie tworzy wbrew niej ideay, e za nasz bohater czsto

dalekim bardzo od ideau. Po rozpoczciu tak stanowczej akcyi

j)rzeciw elektorowi, po tylokrotnie rzucanych na obelgach, po

scenach w komnacie królewskiej i sejmie, po rozszerzaniu miano-

wicie owych niebezpiecznych pism przeciw panowaniu branden-

burgskiemu, byoby susznem przypuszczenie, e Kalkstein spali

po Kortezowemu wszelkie okrty powrotu czy to do aski, czy to

do kraju elektora i e raz przynajmniej bdzie si wystrzega

wszelkich stosunków z rezydentem brandenburgskim. Dzieje

si tymczasem przez miesic Padziernik i Listopad r. 1Ó70

WTCCZ inaczej, a win czy objaw tego dziel midzy siebie a-
twowierna i rubaszna lelckomylno Kalksteina w równej pra-

wie mierze z chytroci i podstpnoci jego wa-kusiciela

Brandta. Kalkstein mieszka obecnie znów w lvlasztorze Ber-

nardynów, jako najbezpieczniejszem dla siebie schronieniu

a ostroniejszy nieco po tak wyranem wypowiedzeniu wojny

elektorowi, mia zawsze w otoczeniu swem kilku miaych to-

warzyszów. Mimo to jednake nic posuwa si przezorno jego

do tego naturalnego bardzo stopnia, aby zerwa wszelkie

zwizki z Brandtem, aby nie zaglda do lwiej paszczki, jak
mu rezydent brandenburgslci wraz ze swymi siepaczami w Tham-
sonowej gospodzie zgotowa, ^randt udzi Kalksteina nadziej

Spr. Kalkut. 6



aski elektorskij. tlómaczy mu po cichu, 'ao. rzecz nadaremna

spuszcza si na Polaków niezdolnych dotrzyma sowa, roz-

dartych niesnaskami domowemi, zagroonych nawanic ture-

ck i zaprasza go na konferencye do swego mieszkania. Kalk-

stein widzc, czego nie widzie nie móg, i rzeczywicie czyn-

nej pomocy ze strony Rzeczypospolitej spodziewa si na te-

raz przynajmniej niepodobna; patrzc na niech dla siebie,

na wyrane sprzyjanie sprawie elektorslciej dygnitarzy tak wiele

znaczcych, jakimi byli wspomnieni przez nas tylokrotnie Jan

Leszczyski, Grzymutowski, Morsztynowie, Kochanowski, po-

cz si wcha i próbowa, czyby si te moe nie udao
zawrze pokoju z elektorem za porednictwem tak dowiad-

czonego przyjaciela, jakim si cigle okazuje dla Brandt.

Brandt tymczasem odbiera coraz to natarczywsze instrukcye,

by zwabi Kalksteina do siebie, by go czemprdzej pochwyci,

bo w Berlinie i w Królewcu wzrasta obawa, czy te wpyw
,.exulanfa'' pruskiego nie staby si czasem niebezpiecznym

w Polsce i nie przyprawi elektora o utrat zysków wojny

szwedzkiej, traktatów welawsko-bydgoskich i oliwskich! Brandt

odwiedza tedy Kalksteina w klasztorze Bernardyskim, Kalk-

stein w assystencyi swoich piciu zbrojnych towarzyszów

Brandta w jego gospodzie na Lesznie, rozmawiaj o polityce

i o gównej dotyczcej Kalksteina sprawie, ale równoczenie

jedz i pij z sob, strzelaj z pistoletów, odbieraj je sobie na-

wzajem artobliwie, mierz do piersi, zamieniaj z sob pre-

zenta,—yj sowem, jak dawni i dobrze wypróbowani przy-

jaciele a tymczasem czychaj na strychach gospody Thamso-

nowej przybyli z Przasnysza siepacze, domagaj si niecierpli-

wie wykonania zamachu iMontgommery i Baumgardt, stoi przy-

gotowany na podwórzu drabiasty wóz, na którym tyle poda-
ny dla elektora brandenburgskiego poów ma by zoony!

Mimo to wszystko wadzi i przeszkadza Brandtowi, cho i owa

poowiczna ostrono Kalksteina. Piszc do elektora, robi

midzy innenn uwag, e Kalkstein przychodzc do niego,

„sprawia wraenie zestraszonego, dzikiego ptaka ogldajcego

si z obaw i niepokojem na wszystkie strony."

Niewygodni nadto s owi zbrojni towarzysze Kalksteina,

mogcy na kade zawoanie pospieszy w pomoc, wywoa
walk z dragonami Montgommerego cign z ulicy tum cie-

kawych, skompromitowa w ostatecznym rezultacie ciko go-
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dno, bezpieczestwo i powag rezydenta elektorskiego. Za-

ley wic na uciszeniu i ukoysaniu obaw i podejrze Kalk-

steina. W tym celu posuguje si Rrandt nastpn sztuk. Obie-

cuje mu stanowczo uda si do elektora i ksicia de Croy ra-

zem z prob o amnesty dla niego i rczy prawie za dobry

skutek swych stara. Co si za tyczy obu swych pryncypa-

ów, tlómaczy im bez ogródki, e najskuteczniejszym rodkiem
pochwycenia Kalksteina w nastawione sida, bdzie lep przy-

obiecanego mu faszywie, bez zamiaru dotrzymania, przebacze-

nia. Znajdujcy si w aktach procesu Kalksteina, pod koniec,

arkuszowy list Brandta do ksicia de Croy, nadeszy do Kró-

lewca dnia l5 Listopada IÓ70, nie pozostawia pod tym wzgl-
dem najmniejszej wtpliwoci. ,,Poniewa Kalkstein niezupenie

jeszcze dowierza i na lep i nie chce, lecz da poprzednio

widzie jalc pimienn wiadomo od Jego Elektorskiej lub

Waszej Ksicej Moci, chciabym Jej tedy niniejszem najuni-

eniej przedstawi, czyby si nie dao zrobi, aby Jego Ele-

ktorska y[ot pro forma, odpowiadajc niby to na jeden z moich

listów, najaskawiej do mnie napisaa, e si dowiedziaa, ja-

koby Kalkstein chcia Jej zoy akt submissyi i e sdzi, i
skoroby mu o to tylko na prawd chodzio, jeszczeby dla
moe bya pewna nadzieja uzyskania pardonu, choby to z tru-

dnoci poszo... Jceliby Wasza Ksica Mo w ten lub

inny sposób chciaa wedug swego upodobania napisa, aby na

ten lep móg i...., wtedy ufaby mi ju wicej. Choby mu si
nawet pod warunl<iem szczerej skruchy nadziej przeijaczenia

zrobio, nie bdzie si móg na tal< sprytne oszukaiistwo skar-

y, poniewa jest rzecz niepodobn takowego warunku mu
dotrzyma, l^rosz naj unieniej Wasz I\sic Mo naja-

skawiej rozway, co tutaj czyni, a jeeli si Jej ta moja rada

podoba, mnie".... Tak daleko cievawe zapytanie Ijrandta,

uszkodzone pod koniec, znajdujce si w archiwum berli-

skiem, ale szczciem dla prawdy i dokadnoci historycznej, nie

zbywa na odpowiedzi. Pomienione akta zawieraj nastpny list

namiestnika elektorskiego do l^randta z dnia ló Listopada 1670;

„Pomienionego pukownika moesz w mojem imieniu stanowczo
zapewni, e ze wzgldu na jego wysokiego rodu, tu w kraju

yjcych krewnych a mianowicie z alu dla jego niewinnych
dzieci i ze wzgldu na zgubn dol, jak im dotychczas zgo-

towa, chtnie niniejszem wszelkie moliwe wstawienie si na-
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sze u Jego Elcktorskij Moci za nim uczynimy." Nawiasowo

powiedziawszy istnieje w tyche samych aktach list tego sa-

mego ksicia dc Croy do tego samego Brandta na jedenacie

dni przedtem pisany, w którym czytamy: „Czekajc z niecier-

pliwoci, jaki skutek bdzie miao /o przeds'\-d)ziQcie (zamach

na Kalksteina), o którem donosisz Jego Elektorskiej Moci
a pragnc, aby wypado najzupeniej ku Jej zadowoleniu"...

Nie do na tern. zdaje si, e i elektor sam nadesa w tyme
samym czasie przyrzeczenie amnestyi dla Kalksteina, poniewa
Brandt odwouje si wyranie w swj depeszy z dnia 3o Gru-

dnia IÓ70 na elazny list (literae ])rotectoriales), l<tóre na jego

rce dla Kalksteina nadeszy. Tak wic znalaz si Brandt w po-

siadaniu najoficyalniejszych dol-:umentów, za pomoc Itórych

móg wywie w pole mniej nawet atwowiern od Kalksteina

osobisto. Zbrojny w- tal^ skuteczny rodel<:, chwyci si jesz-

cze Brandt w ostatnicli owych chwilach innego. Znajdowa si
naówczas w Warszawie znany nam ju potrosz onierz z puku
Kalksteina z czasów jego suby w wojsku Rzeczypospolitej cu-

dzoziemskiego autoramentu, nazwiskiem Klingsporre. Brandt

skoni go do wstpienia w osobist sub Kalksteina i do pe-
nienia przy jego osobie roli nieodstpnego a czujnego stróa.

W ostatnich dniacli listopadowych przybieg Klingsporre do re-

zydenta brandenburgskiego z wiadomoci, e Kalkstein ma
zamiar wyprowadzi si z klasztoru bernardyskiego i prze-

nie si do najtego na Pradze domu, W skutek tego zapa-

do midzy Brandtem, Montgommerym i Klingsporrem posta-

nowienie doczeka chwili owych przenosin i sprztn pocichu

Kalksteina z jego pragskiego ustronia. Plan ten, czyby si by
powiód, pozostanie rzecz wtpliw. Na Pradze, w otoczeniu

zbrojnych towarzyszów, byby moe Kalkstein potrafi zapo-

biedz zdradzie, stawi opór napaci. Cliciaa tymczasem ci-

gajca go fatalno, e on sam sta si poniekd wasnym zdraj-

c i przyspieszy wykonanie dugo przygotowywanego przeciw

sobie zamachu. Zdaje si, e w kocu Listopada wanie pro-

tekcya ksicia Dymitra Winiowieckiego, Biskupa Poznaskie-

go Wierzbowskiego dodaa mu nowej otuchy i e traktujc

przez Brandta z elektorem o pokój, dawa jednake do zrozu-

mienia, ileby mu w razie woli i potrzeby móg jeszcze szvodzi.

Mówi, e jest w askach u króla Michaa, e znajdzie prn-

tekcy vzeczypospolitej, e bdzie objeda wszystkie sejmiki
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a e elektor straci wszystko, co zyska przez pakta Rydgoskie.

,.Widziaem," pisze Brandt w sposób ironiczny do elektora pod
dniem 3o Grudnia 1670, ..e pan Stoliuskt 7. kadym dniem sta-

je si mielszym." W obawie prawdopodobnie, aby mu si
Kalkstein w miar wzrostu owych nadziei ze strony Rzeczypo-

spolitej nie wymkn, posia mu Brandt w Czwartek, dnia 27

Listopada nadeszy co dopiero list elazny czy to od elektora

samego, czy to od Icsicia de Croy. (1) Zwabiony podobnym
lepem ^alkstein, postanowi dnia nastpnego odwiedzi rezy-

denta lirandenburgskiego i odby z nim w przedmiocie swej

sj)rawy now konferency. Nieszczsne te dla Kall^steina od-

wiedziny cecluije istny szereg fatalno.ci. Zamiast wród mgli-

stego i ddystego a krótkiego dnia listopadowego wybra si
rano, [)rzyszed na podwórze Thamsonowego dworca wró(i za-

padajcego zmroku po godzinie trzeciej, prawda, e wraz

z picia zbrojnymi w szable i pistolety towarzyszami. Brandt

siedzia was'nie z Montgommerym przy stole po ukoczonym
obiedzie. Spostrzegszy Kalksteina idcego przez podwórze,
wyszed naprzeciw niego i poprosi go do swego gabinetu, któ-

rego okiennice byy zamknite, a Itóry owieca jedynie tylko

palcy si jasnym pomieniem na kominku ogie. Rozpocza
si midzy dwoma przyjaciómi zwyka, poufna gawda, pod-

czas której Brandta niepokoia tylko obawa, aby chciwy jak

sp na sw zdobycz, zniecierpliwiony dugiem wyczekiwaniem
Montgommery nie przystpi czasem, spostrzegszy Kalksteina,

z wasnej inicyatywy i na wasn odpowiedzialno do wykona-
nia zamachu. Wyszed wic na chwil i przestrzeg iMontgom-

merego, aby na dzisiaj da caej rzeczy pokój, gdy naley dla

bezpieczestwa odczeka zapowiedzianej przez Klingsporrego

zmiany mieszkania. Prawdopodobnie byby wic Kalkstein

tego wieczoru wyszed jeszcze szczliwie z przygotowanej ma-
tni, gdyby nie druga fatalno. Po powrocie l^randta do gabi-

netu cigna si przerwana gawda dalej. Kalkstein zacz
si, jak zwylcle, przechwala swemi stosunkami, opisywa swe

stanowisko zaufania wobec szlachty i I'lzeczyj)ospolitej, grozi

(1) R.iport Brandta. do elektora / dnia 3o Grudnia I670, pod napisem:

Kalksteins Captivirung: ,,Unterdes.sen aber kommt er fato ([uodani am 28 Noveniber

mit einigen Diener auf meinem Hof, sich ohne Zweifel auf die literas protectoria-

les, so er den Tag zuvor erhalten, verlassend.''
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wreszcie elektorowi, coby wszystko jeszcze byo rzecz mniej-

sz. Wród zapau poufnej po^^^adanki. wród opowiadania mia-

nowicie o serdecznych stosunkach przyjani z l^iskupem Po-

znaskim Wierzbowskim, wyrwao mu si niebacznie fatahie

zwierzenie, e dzisiajszego wieczoru jeszcze przenosi si ze

wszystkiemi rzeczami do Biskupa Poznaskiego, który mu na

cay czas pobytu w Warszawie mieszl-:anic w swym domu
ofiarowa. Nieszczsna ta gadatHwo zdecydowaa o jego

losie.

Brandt zrobi sobie w swej praktycznie kombinujcej i po-

mysowej gowie natychmiast l<rótk rachub, e ucjony
z Klingsporrem plan pochwycenia I-Calksteina na Pradze upada

w skutek {)rzenosin do Biskupa Poznaskiego, e za nadto rzu-

ca si na gocia senatora I^lzplitej w jego wasnym domu, gra

równie niepewna, jak niebezpieczna. Dzisiaj wf^c, albo n\^dy,

pomyla Brandt po krótkiej naradzie z samym sob i wyszed
na chwil, proszc Kalksteina, ,.aby mu si nie duyo." Wy-
szedszy, pobieg czem prdzej do Montgommerego, owiadczy
mu krótko, e dzisiaj i to zaraz zamach trzeba bdzie wyko-

na. Równoczenie kaza zamkn bram wjazdow prowa-

dzc na ulic, sudze swemu, sprytnemu Kozakowi Tom,-
szewskiemu, usun jakkolwiek bd sztuk towarzyszów

Kalksteina i zaprzdz czem prdzej do woza na podwórzu dwa
dzielne gniade konie. Montgommery wysa /.arazem, bdcego
przypadkowo przy sobie dragona do Baum^:^ardta i innych

jedców z poleceniem, aby byli gotowi, a Brandt wydawszy
wszystkie te rozporzdzenia, powróci po kilku minutach na

dalsz przyjacielsk pogadank z czekajcym na gociem.

Kalkstein sta przy oknie. Grzeczny Brandt poprosi go do ko-

minka, aby, jak pisze, nie dostrzeg tego, co si dzieje na po-

dwórzu i .,nie da czasem drapaka." Ubiego znów kilkanacie

minut a zmrok rozpostar si na dobre. Tomaszewski wypro-

wadzi szczliwie ludzi Kalksteina do obszernej izby, sucej
za miejsce pobytu jedców i poczstowa ich prawdopodobnie

zapasami Thamsonowej winiarni. Wóz sta zaprzony, Mont-

gommery by ze swymi dragonami gotów. Brandt wyszed po-

nownie, opuszczajc po raz trzeci na chwil Kalksteina, aby

zobaczy, czy brama wjazdowa zamknita i cz/ obcych ludzi

na podwórzu nie ma. Zaledwie mia czas wychyli gow
i przekona si o wierneni spenieniu wszystkich swych rozpo-
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rzdze, wsuiut si za nim do koiimaty Tomaszowski, zbliy

si po cichu do Kalkstoina i pochwyci go z tyu za szpad.

Nim zaczc[)iony mia czas oI)róci si i pomyle o jakimbd
oporze, wpadli Moutgommery i Baumgardt wraz w szeciu dra-

gonami, rzucili si na Kall<steina, powalili na ziemi, zatoli

usta, zwizali go, zawinli w paszcz, zarzucili na pstr, persk

lvosk der i zanieli jak pakunek na wóz zaprzony przez

Tomaszewskiego. Jak si zdaje, przyczyni si gospodarz do-

mu, Szkot Thamson, w Zinowie z Tomaszewskim do usunienia

zbrojnych towarzyszów Kalkstcina. Stró tylko rbicy na po-

dwórzu drzewo, sysza z Brandtowej komnaty dwa razy powta-

rzajcy si okrzylc; Mein Gott, mein Gott! poczem zupena na-

stpia cisza... Byo ju zupenie ciemno. Brama wjazdowa

otworzya si, wóz powoony przez Tomaszewskiego wyjecha

na ulic pod eskort Montgommerego, Baumgardta i ich drago-

nów, pospieszy Iusem, nie zwracajc niczyjej uwagi, ku Wi-
le, skrci nastpnie na lewo i pojecha ku przewozowi Biela-

skiemu. Przeprawiwszy si tu na prawy brzeg Wisy, udali si
Montgommery i Baumgardt ze sw zdobycz na era ku Ja-

bonnie. Tutaj zdjli dragoni winia z wozu, wsadzili na bia-

ego konia, przywizali do, groc bezzwocznie mierci,
gdyby si chcia broni lub ucieka i ruszyli na Nieport ku

granicy pruskiej. Podró winia i jego eskorty, do której przy-

czy si po drodze wysany naprzeciw niej przez ksicia de

Croy pukownik I-Tenryk P^lemming, sza z niezmiernym pospie-

chem a do zajedenia na mier koni; zwracaa mimo to je-
^

dnake uwag ksiy, chopów, szlachty okolicznej, którzy

spogldali nie bez ciekawoci, jak powiadaj, w póniejszych
zeznaniach na zbrojn kawalkad, poród której uderza widok
przywizanego do biaego rumaka, silnie strzeonego jeca.
Zreszt nie dotrzymywaa stra szczególnego sekretu co do

osoby i winy winia. Gonym mianowicie by Kozak Toma-
szewski, który opowiada gromadzcej si ciekawie na popa-

sach i wypoczynkach ludnoci, e przewo do Pruss zdrajc
elektora brandenburgskiego a e nie inaczej gotowiby przewo-
zi samego króla polskiego, gdyby im tylko kazano. Gawied
suchaa i patrzaa ciekjwie; do obrony i wyzwolenia winia
nie ruszya si adna x^^\ Zdaje si jednake, i krótko przed

przepraw granicy zagrozio eskorcie brandenburgskiej jakie
niebezpieczestwo, poniewa w licie Montgommerego do ksi-
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cia dc Croy znajdujemy wzmiank, e dopicnj j)rzyl)ycic z Pruss

chorego lilocka w 24 konie, zdoao go wydoby z trudnegcj

pooenia i uatwi przejcie granicy. Nastpio to dnia 1 LJru-

dnia. Nazajutrz znajdujemy eskort z winiem w Rastenburgu,

9 Grudnia w Tapiau. W sze dni póniej otwiera si przed

nim brama cytadelii Memelskiej i przyjmuje go w sw czujn
i troskliw opiek znajomy nasz genera-plackomendant Memla,

Joachim von Gorzke. Po swobodzie polskiej, po gocinnym po-

bycie w Warszawie, po oddychaniu wieem powietrzem po-

ród namiotów wcjjska polskiego na Rusi czy obozów pospoli-

tego ruszenia nad Wis, dostaje si winiowi najcienniiejszy

kt Memelskiej cytadelii, ka znana pod nazw „F/effers^ube.'''

Wizie obciony kajdanami, przykuty do pnia znajdujcego

si w ciemnym zaktku swej celi. Otó to straszliwa zmiana

dekoracyi, otó nowy a stanowczy obrót w losach naszego bo-

hatera. Wiadomo o jego pochwyceniu i osadzeniu w cyta-

delii Memelskiej rzucia przeraenie na kraj pruski. Hrabia

Schlieben umkn, przewidujc co go spotka, czem prdzej do

Polski. Ucieczka ta mówia wiele, wiadczya, e Kalkstein

niezupenie i nie ze wszystkiem grzeszy samochwalstwem,

twierdzc w swych skargach przeciw elektorowi, e jest wyra-

zem ycze i uspcjsobie ludnoci caego Ksiztwa Pruskiego.

Zobaczmy teraz, co po spenionym na Kalksteinie zama-

chu robia Rzeczpospolita, co robi elektor, zobaczmy wreszcie,

co si dziao z ofiar podobnego gwatu, ywym dowodem
obelgi wyrzdzonej prawu narodów i godnoci Rzeczypospolitej

• Polskiej. Zapakowa, prdlco przemijajca draliwo Polski,

polslciej szlachty i polskich dygnitarzy, uczciwszych i lepszych

ywioów, bo Leszczyscy, Morsztyncnrie, Grzymutowscy, Nie-

miryczowie i Gurowscy staraj si na korzy elektora branden-

burgskiego oslan'a ca ohyd gorszcego wypadku a samego
Brandta zasania,—staje tu w jaskrawem wietle wobec owe-

go dziwnie zimnego, machiawelistycznego, wyrachowanego,

jakoby cigle z bezsilnego gniewu polskiego ironicznie miej-
cego si cynizmu brand enburgskiej polityki. Wedug depeszy

Brandta do elektora, przeminy trzy dni wanie, nini si

w Warszawie spostrzeono, e Ralksteina nie ma, nim si wre-

szcie zbiegy wszelkie poszlaki i doniesienia, by stwierdzi

prawd faktu, e go uprztn gwat i podstp brandenburgski.

W ten sam dzie poniedziakowy 1 Grudnia, kiedy wizie
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pod stra siepaczy M(jntminimrc^'(), FIciiiminv;a i Haunigardta

przeprawia sit: j)od Willeiihergieni przez <,M-anicc Ksii;zt\va Pru-

skiego, rozesza sit? po Warszawie ku oi^ólneniu rcjzdranieniu

i oburzeniu wie, e Kalkstciii p<jrwany i uwiziony. Jakkol-

wiek dotychczasowe opowiadanie nasze nic dostarcza zape-

wnie niateryau do zarzutu, abymy schlebiali ówczesnej pol-

akij spoecznoci, abymy sit; w ocenieniu j] wartoci kiero-

wali jakinibd optymizmem, grzeszylibymy jednake z dru-

git^j strony przeciw prawdzie dziejowej, gdybymy chcieli twier-

dzi, e wiadomo o porwaniu i uwizieniu Kalksteina bya
przyjta obojt^tnie lub e pozostaa bez wszelkiego wraenia.

Kady, z wyjtkiem osobistoci wyej wskazanych, oddanych

interesowi brandenburgskiemu, zrozumia cik obelg wyrz-
dzon prawa narodów i Rzeczypospolit^j Polskiej przez dawne-

go jtij lennika, zabola ze wstydem i obaw nad losem czo-

wieka, który cokolwie-cbd odda si ufnie pod opiek polsk
a dla upragnionego zwizku z Polsk gow powica. Jak-

kolwiek cay przebieg sprawy pochwycenia Kalksteina nie by
jeszcze znany, jakkolwiek chwilowo adnych wyranych do-

wodów i poszlak nie byo, zwróciy si przecie od razu, jak

bardzo naturalnie, wszell-:ie podejrzenia i draliwoci przeciw

rezydentowi brandenburgskiemu. Brandt, jak si czsto bardzo

w podobnych razach dzia zwyko, uwaa za rzecz stosown
nadrabia min i pokaza si w poniedziaek dnia 1 Grudnia

na zamku. Mia jednake sposobno przekonania si, e
liczy troch za nadto na dobroduszno pols-: a przecenia

warto bezczelnoci wasnej. Otoczy go grony tum szlachty

i pocz si dobiera do jego osoby; zaledwie przedstawienia

o nietykalnoci {)rawa narodów, o nienaruszalnoci reprezen-

tanta obcego mocarstwa zdoay go zasoni od zaczepki

i gwatów. Podkanclerzy koronny Olszowski i biskup pozna-
ski Wierzbowski nie naleeli, mimo wysokiego w Rzeczypo-
spolitej stanowiska, do liczby najmniej gonych i najmniej za-

citych przeciw rezydentowi brandenburgsl<iemu z powodu
wykonanego na Kalksteina zamachu. Olszowski, powtarzajc
zreszt tylko rad barona Meiersberga, j)Osa cesarskiego na

dworze warszawskim, mówi, i trzeba si posuy prawem od-

wetu, e trzeba bdzie moe nawet pomyle o gowie Brandta
za tak straszliw obelg przeciw godnoci Rzeczypospolitej.

„Ale toby byo co)ih-a jus gentium,'' zauway miarkujco
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wierny adwokat osoby i postpku Brandta podskarbi koronny

Morsztyn. ,.A to co on zrobi, czy nie jest contra jits gentiuni"

odpar gronie Olszowski, zamykajc tern samem usta niecne-

mu rzecznikowi brandenburgskiego gwatu. Podobne zajcie

mia Morsztyn z Gnisl<im wojewod chemiskim. Jak zwykle
i)roni i zasania Brandta powoywaniem si na prawo naro-

dów. ,.Prawo narodów,"' odpowiedzia surowo Gniiiski, .,nic

zasania tych co je gwac!" (i). Wszystko to napdzio rze-

cznikowi elektorsl<iemu nie maego strachu o los brandenburg-

skiego rezydenta. Elektor przewidujc podobne niebezpie-

czestwo l-:aza si Brandtowi w licie z dnia 2(S Listoj^ada

wypiera miao wszystkiego. ,, Powiadaj wszdzie, e ci o tej

sprawie nic nie wiadomo,"' {)isze dosownie. W trzy dni pó-

niej, pozwaa mu ocali si ucieczc, zaprze si jednake
poprzednio swego czynu i wytómaczy si królowi Michaowi
i podkanclerzemu Olszowskiemu. ,,Co si tyczy arcybisl>:upa

gnienieskiego ("Mikoaja Pramowslciego) i w. Icanclerza ko-

ronnego (Jana Leszczyskiego), uwaamy za rzecz zbyteczn
pisa" (jak si wzgldem nich zachowa), dodaje elektor.

,,Uwierz ci we wszystkiem i bez tego, jako te i Ty ofiaruj si
wszystko, co Ci polec, wiernie nam donosi." Recepta po-

dobna, dana z odlegoci berliskiej, liczca na filary interessu

brandenburgskiego w Polsce, nie okazaa si wobec wzrastaj-

cego z kadym dniem oburzenia szachecl<:iego dostateczn.

Brandt zoy z przyjacielem swym i doradzc, podskarbim ko-

ronnym Andrzejem Morsztynem, poufn konferency, której re-

zultatem by potajemny wyjazd rezydenta w Warszawy do Pruss

dnia 4 Grudnia. Brandt w^yruszy na Szczytno do Królewca,

zacierajc istnie jak lis za cigajcymi myliwcami, lady swej

drogi i udziau w sprawie pochwycenia Kalksteina (2), Mon-

sieur!"' pisze w samej nieledwie chwili wyjazdu z Warszawy do

nastpcy swego w rezydencyi warszawskiej Krysztofa Wicher-

ta. „Prosz urzdownic rozkaza memu sudze Tomaszewslcie-

mu, aby obu gniadych koni, które wóz cigny, pod adnym

(1) Puffendurfa De Rehus geith Friderici Giiilelmi, Electoris tom I, str. 86'.

(2) Monsieur! Ich bitte dienstlich meinem Diencr Tomaszewski zu befehlen,

dass ?r die beiden braunen Pferde, so den Wagen gezogen, ja nicht wieder bringe

sondern dar lasse und .sich unterwegens bei Leibe nicht vor meinen, sondeni lieber

vor des Oberten-Lieutenant Diener ausgebe.
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warunkiem nie sprowadz-a napowrót, lecz je pozostawi na

miejscu; równie, aby [)od utrat ycia, nie wydawa si za

mego, lecz lepiej za podpukownilca (zapewne Flemminga)

sug."
Przybywszy do Królewca, przepdzi tame Brandt kilka

tygodni w towarzystwie ksicia de Croy i Hoverbecka; pod ko-

niec Grudnia wyjecha, by nie ku zbytnio w oczy rozdrania-

jcej si coraz bardziej szlachty polskiej, po cichu do Stoupia

na Pomorzu. W przejedzie przez Gdask udawa szlachcica

kurlandzkiego i mia si, jak donosi, do nasuchania licznych

przeklestw przeciw niegodziwemu Brandtowi, który jako rezy-

dent brandenburgski dopuci si tak szkaradnego wystpku
przeciw prawu narodów. Przekonamy si niej jeszcze, jakich

sztuk, rodków i sposobów uywali tak sam Brandt, jak jego

pryncypaowie, by zamydli wiatu oczy, by przeinaczy ca
spraw, by zrzuci z siebie wszelk odpowiedzialno a tym-

czasem zobaczmy, jaki urzdowy i doty^alny wyraz nadaa
Rzplta Polska panujcemu przeciw elektorowi i reprezentan-

towi jego oburzeniu. Jeeli si mocno nie mylimy, domieszao

si do reklamacyi z powodu porwania Kalksteina, prócz zimne-

go, prawnego oficyalnego wzgldu na ujm i krzywd wyrz-
dzon prawu narodów i godnoci Rzeczypospolitej, w nie sk-

pej mierze uczucie osobistego jakoby rozdranienia i gniewu ze

strony sabego, ale uczciwego króla Michaa i sprzyjajcych

Kalksteinowi dygnitarzy, jakoto: Olszowskiego podkanclerzego

koronnego, Wierzbowskiego biskupa Poznaskiego, Paca w. he-

tmana litewskiego, Branickiego nadwornego marszaka koron-

nego. Kalkstein utrzymywa nie nadaremno cise stosunki

z ksiciem Dymitrem Winiowieckim, bratem stryjecznym kró-

lewskim. Ju z powyej przytoczonego raportu Brandta do ele-

ktora, mielimy sposobno przekona si, jak dalece poczciwy

król Micha stara si osania exulana pruskiego, jak nie przy-

znajc si wyranie do chci opieki nad jego osob, odpiera

przecie brandenburgsk pretensy wydania go w rce wadz
elektorskich. Niedo na tern, wykazuj akta póniejszego

ledztwa Kalksteina, e Król Micha przyjmowa nie bez pewne-

go osobistego wspóczucia jego skargi i zaalenia przeciw ele-

ktorowi, e wyznaczy nawet czterech senatorów: Reja woje-

wod lubelskiego, w. kanclerza litewskiego Paca, podkancle-

rza Michaa Olszowskiego i marszaka nadwornego Branickie-
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go do odbycia z nim koiifcrcncyi w celu naleytei,'o rozbioru

jego zaale przeciw postpowaniu elektora brandenburgskie-
go z mieszkacami Ksicztwa Pruskiego.

Mimo tedy, e w radzie królewskiej, e w gronie senatorów
i dygnitarzy Rzeczypospolitej istnia obok owego przychylnego
Kalksteinowi, inny prd, przeciwny, reprezentowany przez
w. kanclerza koronnego Jana Leszczyskiego i podskarbiego
koronnego Morsztyna; mimo dalej, e nikczemny Morsztyn mia-

nowicie nie wstydzi si ju po dokonanym na Kalksteina za-

machu i ju po ucieczce Brandta z Warszawy, odgrywa roli

korrespondenta, donosiciela i tajnego doradzcy, wyszed prze-

cie pod dniem 5 Grudnia 1670 r., nazajutrz po zniknieniu

Brandta ze stolicy polskiej, z kancelaryi królewskiej z podpi-

sem króla Michaa grony tonem i treci list do regentów

(Oberratlie) pruskich, którymi, nawiasowo powiedziawszy^ byli

naówczas pod kontrol elektorskiego namiestnika ksicia de

Croy i kanclerza Ksiztwa Pruskiego, Somnitza: Ernest von

Wallenrodt, Albrecht von Kalnein i von Tettau. List ten

królewski do regencyi pruskiej przedstawia fakt porwania

Kalksteina jako cik zbrodni przeciw prawu narodów
i stosunkom dobrego ssiedztwa; wskazywa wyranie Brandta

jako sprawc zamachu, którego winy dowodzi najniedwu-

znaczniej ucieczka z Warszawy; domaga si zwrotu Kalk-

steina bez adnej dla krzywdy i szkody osobistej; da wre-

szcie wydania ,,lotrów"' (j)lagiarii), którzy si zakradli potajemnie

z Pruss do Warszawy i do wykonania zamachu byli pomocni

lub przytrzymania ich, uwizienia i ukarania na miejscu, gdzie

si obecnie znajduj, przez wadze elektorskie. Energiczne to

wezwanie nie odnioso, jak si inaczej spodziewa nie byo mo-

na, podanego skutku. Nie dla tego naturalnie puszcza si

elektor na rezykowne przedsiwzicie chwytania Kalksteina na

bruku stolicy obcego pastwa, z krzyczc obraz prawa naro-

dów, aby si pozbywa drogo zyskanej zdobyczy za pierwsz

lepsz papierow sommacy; aby, co wicej, podwadnym re-

prezentantom swej wadzy, jakimi byli ksi de Croy, kanclerz

Somnitz i regenci pruscy, pozwala wydawa Polsce obarczo-

nego kajdanami, przykutego do pnia dbowego mieszkaca

Memelskiej ,,P/efferstube.'' Stosownie do tego, odpowiedziaa

te wic na wezwanie króla Michaa regencya pruska pod

dniem 19 Grudnia 1670 grzecznie, ale odmownie, skadajc si
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wyszcmi rozkazami i powag doktorska. Na tern jednake,

ma si rozumie, nie poprzestaa cJraliwo polska. Todobne,

jak do regentów pruskich, wyszy równie energiczne, równem

oburzeniem nacechowane listy krula Michaa do samego ele-

l<tora, pod dniem 2o Grudnia ló/o. I tutaj pojawia si grony

protest przeciw pogwaceniu prawa narodów% i tutaj powtarzao

si danie zwrotu Kalksteina.

Polityk elektora w tej sprawie, wielce ciekaw i interes-

sujc w swoim rodzajjj, bdziemy mieli jeszcze sposobno

podda osobnemu i szczegóowemu rozbiorowi. Na tymczasem

do powiedzie, e dawa wymijajce odpowiedzi, wypiera

si postpowania tych co Kalksteina porwali, osaniajc Brandta;

e w rezultacie jednalce ostatecznym odmówi zwrotu winia.

Pod dniem 21 CJrudnia IÓ70 wystosowa pomienionej treci pi-

smo do króla Michaa, dodajc zarazem, i „jest rzecz niepewn,

czyli list jego dostanie si do rk polskiego króla, poniewa nasz

kamerjunker Brandt, za którego porednictwem przesa go zamie-

rzalimy, z niewiadomych Nam powodów z Polski wyjecha..."

Równoczenie z t korrcspondecy urzdow, rozpoczto

z ramienia Rzeczypospolitej troskliwe i we wszystkie szczegóy

wnil<ajcc ledztwo, 1-ctórego zadaniem miao by stwierdzenie

udziau rezydenta brandenburgsl':iego w porwaniu i uwizieniu

Kalksteina. ledztwo to prowadzone z w^szel-z skrupulatnoci

wy{)rowadzilo na jaw owe serdeczno-rubaszne stosunki midzy
Brandtem a Kalksteinem, win wyran Tomaszewskiego, Me-

glina i Lehndorffa, który ostatni, nawiasowo powiedziawszy,

widzc si zagroonym, wola w Styczniu 1671 porzuci sub
Rzeczypospolitej i opuci Polsk, wreszcie, bardzo dwuzna-

czn, co najmniej, rol Szkota Tamsona gospodarza Brandta

na Lesznie. Nadto, rozcigno si owo ledztwo na szczegóy

transportu Kalksteina do Pruss, wskro kraju Polskiego i stwier-

dzio licznemi zeznaniami wiadków owe przechwaki Toma-

szewsl<iego, owe lekcewace sowa dragonów elcktorskich

przeciw królowi i Rzeczypospolitej. Urosy w ten sposób alcta

Kalksteinowej sprawy w grub plik dolcumentów, z l<tóremi

w rku mona byo wystpi wobec Elektora i Polski razem,

ze stanowczem a nie dopuszczajcym wykrtów os\:areniem

Brandta. Co w szczegóach tego ledztwa jest rzecz interessu-

jc, to, e Elektor, dziki swym przyjacioom w Polsce, by
utrzymywanym w cigej wiadomoci o jego przebiegu, e si
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w nie miesza, e stara si osania skompromitowane w swycli

usu^aci osobistoci. Tal: np. istnieje w alctacii list Elelctora

do Jana Leszczyiiskiego W. Kanclerza Koronnego, z prob za

gospodarzem Brandta, Tamsonem, ..poniewa go podczas wy-

konania zamachu na Kalksteina wcale nawet w domu nie byo."

I^rzygotowawszy tene materya, przygotowawszy go nawet

bardzo prdko, bo w cigu miesica Grudnia roku 1Ó70 jjolskie

ledztwo byo ju ukoczone, postanowi, y.od dniem 21 Gru-

dnia, vról Micha i przychylni Kalksteinowi dygnitarze Kzeczy-

pospolitej, wród milczenia nie miejcych otwarcie podnie
gosu rzeczników i agentów sprawy elektorskiej, wy])rawi

z nim w specyalnej missyi do Berlina osobnego posa. Wybór
króla pad na Wojciecha Opackiego, Podkomorzego Warszaw-

skiego Starost Latowickiego, osobisto pod wzgldem chara-

Iteru zacn, przewiadczon gboko o caym ciarze krzy-

wdy, jaka Rzeczpospolit przez porwanie Kalksteina spotkaa,

pogniewan osobicie z Brandtem, co si tyczy zdolnoci, nie

nowicyusza w zawodzie dyplomatycznym, znajcego jzyki,

wypróbowanego rzecznika praw polskich na dworach Sztok-

holmskim i Kopenhagskim w ostatnich latach panowania Jana

Kazimierza. W kocu Grudnia 1670 r., wybra si Opacki

w swej missyi do Berlina ku zakopotaniu Elektora, ku niepo-

kojowi- Brandta, poniewa po za nim wzbiera coraz wyej nurt

oburzenia polskiego przeciw Brandenburgii.

Opacki stan w Berlinie w pierwszych dniach Stycznia

1671 roku i poda do Elektora pismo, w którem charakteryzo-

wa Kalksteina, jal-:o ,,-z pochodzenia szlachcica polskiego, no-

szcego nazw Stoliskiego, w subie wojskowej dobrze zna-

nego i okoo Rzeczypospolitej dobrze zasuonego", domaga-

jc si zarazem wydania go Polsce, dajc surowego wymiaru

kary przeciw Brandtowi, Baumgardtowi i Montgommeremu. Ja-

ki by szczegóowy przebieg osobistych konferencyj midzy
Elektorem a wysacem polskim, nie umiemy powiedzie. Akta

archiwum berliskiego nie zawieraj w tej mierze adnej

wzmianki a sprawozdania Opackiego znajduj si lub znajdo-

way prawdopodobnie w aktach kanclerskich polskich, których

z owego czasu nie posiadamy. Uchylaj jednake nieco za-

son po nad tajemnic owych konferencyj listy Brandta ze

Stoupskiego schronienia i nastpcy czy zastpcy jego Wicher-

ta z Warszawy. Istne to wiato cieniowo-charakterystyczne,
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szydercze miechy Szekspirowych trefuisiów wród ^dbokich
wstrznie i wzrusze krwawej tragedyi.

, .Trzeba", pisze

Brandt pod dniem 8 Stycznia 1671 r. do elektora, ,,j)rzeczeka

cierpliwie pierwsz polsk fury... Kilku magnatom trzeba b-
dzie jednake co zaofiarcnya..." Ciekawszy pod tym wzgl-
dem moe jeszcze jest list Wicherta do Elektora z dnia 11 Sty-

cznia 1671 r. Wichert radzi dla zyskania czasu odwleka sta-

nowcz odpowietl. ,,Do tego za wybiegu", pisze dosownie
dalej,

,,przyczyni by si móg wielce niedostatek pieni-

dzy, poniewa odebraem pewn wiadomo, e panu Oi)a-

ckiemu w zamierzon t podró dano na utrzymanie nie wi-
cej, jalc 5oo talarów szeciogroszówkami polskiemi, za które

w Berlinie dugo nie bdzie móg bawi... Tymczasem moga-
by Wasza Elektorsl-ca Mo Posa polskiego w Berlinie zatrzy-

ma, aby go póniej nibyto z czem pewntMii dopiero odpra-

wi. Aby mu za pobyt osodzi, trzeba Posa jak najuprzej-

miej traktowa, da mu sposobno zwiedzenia np. Spandawy,

Kistrzyna i w ogóle tego, co godne widzenia.'" Bawi i usypia
tedy Posa polskiego, bawi, udzi i usypia szlacht polsl<,

kiedy wizie Memelski spoglda przez kraty swój kani ku

Polsce i roi sobie moe w sennych marzeniach nadziei zbawcz
odsiecz dawnych towarzyszów broni,—otó polityka zimnej ra-

chuby brandenburgskiej wobec gorczl-ci i draliwoci polskiej!

Tymczasem, wyznajmy dla oddania czci prostej prawdzie

historycznej, nie ustaje pomidzy szlacht polsk udzia dla

uwizionego Kalksteina, nie chodnieje przez rok 1671 przynaj-

mniej jeszcze przewiadczenie wyrzdzonej Polsce obelgi. Ró-

ni wiadomi i niewiadomi agenci interessu brandenburgskiego

w Polsce, nie omieszkuj donosi skwapliwie Elektorowi

o wszelkich tego rodzaju niebezpiecznych dla objawach. Wi-
dzielimy ju, jak pod groz owego pomruku ogólnego oburze-

nia, Brandt znalaz si w koniecznoci ucieka potajemnie; jak

skompromitowany razem z nim pukownik Lehndorff porzuci

sub i kraj polski, by uchroni zagroon gow, jak Brandt

przekrada si przez terrytoryum polskie, udajc szlachcica

kurlandziviego i syszc przeklestwa przeciw wasnej osobie.

Zobaczymy póniej, jak Elektor i ksi de Croy numo wszel-

kiego cynizmu, mimo lekcewaenia niemocy polskiej a zaufa-

nia we wasn zrczno i si, uwaali przecie za rzecz ko-

nieczn wród zachowania najwyszul<aszych rodl<ów ostro-
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noci „przemyci" Montgommerego, Baumgardta i Fehra

z Pruss przez kraj polski na terrytoryuni elektorskic. Wszystkie

te brandenburgskie obawy i ostronoci s niczeni innem, jak

barometrem z jednej strony stanu oburzenia polskiego z powo-

du porwania Kalksteina, z drugiej monoci praktycznie niebez-

j)iecznych jego nastpstw. Usposobienie j)odobne ówczesnej

opinii publicznej polskiej, najwidoczniejsze naturalnie i najgro-

niejsze w pierwszych miesicach po dokonanym zamachu, ale

objawia si z niemniejsz sil i póniej jeszcze. Pod dniem 24

Kwietnia IÓ71 r., pisze ksi de Croy do Elektora. ..jest zre-

szt rzecz pewn, e pomidzy szlacht w Polsce z powodu
osoby Kalksteina wiele rumoru" i radzi dla uagodzenia rozdra-

nionej opinii, wyprawi do Polski nadzwyczajnego Posa. Pó-

niej nieco, pod dniem ló Maja 1671 r., pisze Wichert do ksi-

cia de Croy: ,,Nadworny Marszalek Koronny Branicki zauwa-

y z wielkiem rozdranieniem, e Jego Elektorska Mo winna

Jego Królewskiej Moci z powodu uprowadzenia Kalksteina

satysfakcy anie ociga si z wymiarem takowej przez wzgld
na trudne pooenie tutejszego Królestwa. Rzeczpospolita bo-

wiem nie pozostawiaby podobnego postpku bez pomsty swe-

go czasu, gdyby Jego Elektorska Mo rzecz t sobie lekcewa-

ya i nie chciaa si zdecydowa na odpowiedni satysfakcy..."

Jeszcze póniej, pod dniem 19 Sierpnia 1Ó71 roku, doszo plac-

komendanta miasta Memla, generaa Górzkego, bezinnenne

z Polski pismo, w którem niewiadomy przyjaciel ostrzega go,

i wzburzenie w Polsce z powodu Kalksteina coraz groniejsze,

e lada moment w czyn obróci si moe a mianowicie, e
W. Hetman Litewski Pac zabiera si z Litw i Kozakami
wpa w celu oswobodzenia Kalksteina do Pruss, ,, choby po-

owa Polski z tego powodu wniwecz pój miaa."

Równoczenie poruszono na sejmikach spraw Kalksteina

i starano si da o tern wiadomo winiowi za porednictwem
jego maonki. Akta Kalksteinowego processu wskazuj nam
pod tym wzgldem pewne lady. W miesicu Wrzeniu 1671 r.,

uda si widocznie z polecenia bd to szlachty Wielkopolskiej,

bd to moe nawet królowej Eleonory, do Malborga P^ranci-

szek Gbicki, Starosta Nowodworski, i stara si powzi j-
zyka o uwizionym pukowniku. W tym celu wyprawi przez

pewnego posaca do ony jego list brzmicy dosownie, jak

nastpuje: „Mnie wielce Miociwa Pani Obersterowa, Moja
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Miociwa Pani y Przyjacióko! Lubo nieznajomy z Moj Mio-
ciw Pani, jednalc z Jm Panem Maonkiem bardzo dobrze

w braterstwie zostaJQ. Wic umylnie posaca mojego do
Wiece Miociwej Pani posyani, dowiadujc si o Imci ma-
onku Pani, albowiem to moje zlecenie od Królowej Jejmoci

y innyci, ebycli gruntownie wiedzieli przed sejmikami Wiell^o-

polslciemi, jeeli Jej mci maonek yje, albo nic, bo na tem

wszystkiey Rzeczypospolitej zaley, o czem szerzey ten posa-
niec opowiedzie moe, bo listownie tego konkredowa nie

cic. Franciszek Gbicki, Starosta Abzuodioorski, w Malborku,

29 Wrzenia 1671 r." List ten nie dosta si w rce matonl^i

Kall<steina, lecz zosta przejty przez wadze elektorskie i znaj-

duje si w aktach processu, pozostawiajc zarazem dowód
usiowa polskici okoo wydobycia nieszczsnego winia na

wolno.
Takicli dowodów^ udziau szlaclity polsl^:iej dla osoby

Kalksteina daoby si przytoczy wicej. Wobec zimnego a sy-

stematycznie polskie kopoty i polskie saboci wyzyskujcego
przeciwnika znaczyy jednake rówiue mao, jak owe papie-

rowe somacye króla Michaa, jak owe energiczne, ale bezsku-

teczne nagabywania zacnego, ale niepopieranego si, zaba-

wianego mamWami, odprawianego ze stanowcz odpowiedzi
zaw^sze na póniej Opackiego. Elektor spekulowa wobec go-

rczki i rozdranienia polsliiego na zimno; czel<a, by mówi
st)wami Brandta, a ,,polska furya przeminie;" widzia, e po

za fermentem oburzenia i gniewu, nie ma siy, coby go w czyn

zamienia; znajdowa ku wstydowi i habie Polski agentów

i przyjació, którzy opini zioml<:ów jakoby za puls trzymajc,

o kadem drgnieniu usposobienia ogólnego w Polsce skwapli-

wie mu donosili. Prócz tego, nie zapominajmy a pow-iedzmy

lvu uniewinnieniu ówczesnej Polski w stosunku jej do Pruss

i w sprawie Kalksteina, rozwcieklaa si wanie w tyme sa-

mym czasie, wanie w tyche samych dniach nieledwie coraz

groniej, coraz sroej nawanica wojny tureckiej w poczeniu
z wewntrzn burz, która póniej znalaza ostateczny wyraz
w konfederacyi gobskiej. Wobec tych wieszych niebezpie-

czestw i wrae schodzia sprawa Kalksteina powoli na drugi

plan, uciszaa si pierwsza draliwo z powodu doznanej ze

strony elektora obelgi. Pami nieszczsnego winia cytadelli

Memeskiej zaciera w poczuciu publicznem widok poncego
Spr. Kalkst. 7
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Podola i Ukrainy, jeców polskich pdzonych przez Tatarów

w jassyr. Szturm Turków na zamki Podola i Ukrainy odwraca
uwagg od zamierzonego moe przez tych i owych, co go-

rtszych Polaków szturmu na elektorski Memel; utracony Ka-

mieniec dolega boleniejsz ran od figla splatanego Rzeczy-

pospolitej w Tamsonowej gospodzie na Lesznie; dwóch nie-

przyjació niepodobna byo sobie zwala od razu na kark; przy-

rzeczona traktatami pomoc brandenburgslca moga by po-

trzebn, Kalkstein zosta, powiedzmy, wród owych wieych
wrae i niebezpieczestw zapomniany w swej wiziennej celi!

Jeeli tak z jednej strony polityl<a Rzplitej Polskiej w tej

sprawie, polityka nie majca zamiaru poprze sowa czynem,

polityka zapakowej, jalc ju powiedziano, namitnoci, ale i za-

palkowej trwaoci robi wraenie smutne, przykre, upokorzaj-

ce,—sprawia z drugiej strony zibice cynizmem i przewrotno-

ci wraenie równolega i równoczesna w tym zatargu

z Rzplit polityka brandenburgska. Nasamprzód kieruje ni
najwidoczniej obawa, aby sowo polskie nie stao si czynem,

aby oburzenie polskie nie poszulcao sobie upywu do Pruss,

aby towarzysze broni Kalksteina nie poszli czasem odbija sza-

blami drzwi jego wizienia. Pod wpywem tej susznej czy

urojonej obawy rozpoczynaj elektor i reprezentanci jego wa-
dzy gr lisi, drobiazgow, dwulicow, któraby czsto bya ko-

miczn, gdyby sobie nie trzeba przypomina, e z po za tej

szatasko-figlarnej komiki wychyla gow krwawa tragedya rze-

czywistoci. Od pierw^szej chwili wysila si oficyalna akcya

dyplomatyczna elektora na przekonanie wiata i Polski, e on

sam nie ma najmniejszej winy w porwaniu i uwizieniu Kalk-

steina. Odpowiadajc królowi Michaowi na jego ponawiajce

si, grone wezwania, zarzeka si i zaklina, e nie wie o ni-

czem, e zdrajcy Kalksteina wprawdzie wyda nie moe, ale

*e nie domyla si nawet, dla czego waciwie Brandt z Polski

uciek a e go z pewnoci wraz ze sprawcann zamachu uka-

rze, skoro mu tylko wina dowiedzion bdzie. mielszy nieco

w licie do przychylnego sobie prymasa, Mikoaja Pramow-
skiego, pisze pod dniem 19 Grudnia 1Ó70 r.: ,,Komunikuj ci

twarde pismo króla Polskiego do pruskiej regencyi i wezwanie

z powodu uwizienia zaprzysionego nam wroga Kalksteina.

Prosibym króla polskiego, aby draliwo swoj i gniew na

tych raczej rzuci, co arcy-zl)rodniarza Kalksteina, którego
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wydania, acz napróno, u Jego Kr. Moci dalimy, z Polski

do rk wadz clcktorskich dostawili. Jak si to stao, jest rze-

cz jeszcze nie wyjanion, oznajmi o tem jednake szczegóo-
wo

J. K. Moci Brandt, l-itóry na pewien czas dla swoich inte-

ressów by zmuszony z Polski wyjeclia a jemu te zupen
wiar da naley'...

Póniej, wobec sommacyi Opackiego, pokornia znów
elektor a pod dniem 3o Stycznia 1671 r. wydaje rodzaj manife-
stu, w którym czytamy, „e Brandt, Montgommry i niejaki

Baumgardt dopucili si gwatu na osobie Kalksteina wraz
z kilku jedcami..., którycli to rzeczy nie tylko nie nakazali-

my, ale nie mielimy nawet o nich najmniejszej wiadomoci
a dowiedzielimy si o nich z najwyszem niezadowoleniem."
Zarazem zapowiada ledztwo i kar przeciw Brandtowi i jego
wspówinnym. Komedya owego ledztwa rozpocza si rze-

czywicie. Fiska elektorski uoy przeciw „kamerjunkrowi
Euzebiuszowi von Brandt kryminalny akt oskarenia, poniewa
pukownika Kalksteina, gdy go w mieszkaniu jako przyjaciel

odwiedza, umylnie zbrojn rk napad a nie tylko wedug
sprawozdania ablegata Jegomoci króla Polskiego, na nogach
i rkach zwiza, lecz i do Pruss na zakrytym wozie odwie
Icaza." O dalszym przebiegu i kolejach tego ledztwa i pro-

cessu, pomówimy jeszcze niej, tymczasem do powiedzie,
e wydany póniej pod pieczci i podpisem sdowym prawo-
mocnie w sprawie Brandta wyrok zawiera równie najuro-

czystsze zarczenie, i elektor nie mia najmniejszej wiadomo-
ci o postpku swego rezydenta.

Nie w tem jednake jest cay ów process komedy, ani

te rozpoczyna si ona z ?iim dopiero. Owa dwulicowa za-

bawka traktuje si równolegle i równoczenie wród najuro-

czystszych zarcze wasnej niewinnoci, wród najenergiczniej-

szych zapewnie kary i ledztwa przeciw winnym. Wanie
w owych dniach Grudniowych i Styczniowych, l<;iedy oburze-
nie w Polsce z powodu zamachu na Kalksteina, dochodzi do
najwyszego stopnia, lviedy elektor najhojniejszy w zarcze-
niach poszukiwania winnych, znajdujemy nastpne dolcumenta,

czci jego wasnej, czci ksicia de Croy rki. Mniejsza,

e ksi de Croy w licie do elektora z dnia 16 Grudnia IÓ70

roku poleca wyranie Baumgardta jako oficera wojska litew-

skiego zasuonego w sprawie pochwycenia Kalksteina, nic-
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skoczenie waniejszym dla ocenienia dobrj wiary elektora

w caej tej sprawie jest nastpny list jego do ksicia de Croy
z dnia 28 Listopada (v. s.) 1670 r. (1). ,,Z pisma Waszej Mio-
ci do Nas z dnia 2 Grudnia (n. s.) dowiedzielimy si z zado-

wolnieniem, e porucznik Montgommery pocliwyci nareszcie

Kalksteina i e go ju dostawi do naszego Ksiztwa Pruskiego.

Moecie zapewni tymczasem Avzwy wspomnianego poruczni-

ka o naszej asce i e mu za wywiadczone Nam w tej sprawie

wierne usugi rzeczywicie w-dziczni bdziemy." Ów objaw-

elektorskiego zadowolnienia i elektorskiej wdzicznoci dla je-

dnego z gównycli aktorów^ zamactiu na Kaksteina, nosi niele-

dwie jedne i t same dat z dokumentem, w którym elektor

zarcza (2), i ,,podobnego postpku nie nakaza, ani o nim
najmniejszej wiadomoci nie mia, e si o nim z najwyszym
niezadowolnieniem dowiedzia, e za przeciw wszelkim spraw-

com jego surowe zarzdzi ledztwo i l<ar!"

Zobaczmy teraz, jak troskliwej, macierzyskiej nieledwie

pieczoowitoci i opieki przedmiotem s dla niego i dla ksicia
de Croy zagroeni ledztwem i kar sprawcy warszawsl-ciego

zamacliu. Wszyscy poczwszy od Brandta, skoczywszy na

ostatnim dragonie z Tamsonowego poddasza, schronili si na
terytoryum Ksiztwa Pruskiego. Tutaj mógby jednake prze-

duajcy si icli pobyt ku w oczy draliwo polsk. Trzeba

ich wic usun. Jak si to stao z Brandtem, wiadomo nam
ju. Przypatrzmy si nastpnie dalszej Odyssei Montgommere-
go, Baumgardta i Fehra. Ich wanie zasoni od wszelkich rze-

czywistych nastpstw prawdziwego ledztwa, byo rzecz tem

potrzebniejsz dla taktyki brandenburgskiej, poniewa, jak zo-

baczymy niej, wszelka jej farbujca prawd usilno zwraca-

a si, pocztkowo przynajmniej na oczyszczenie Brandta, na

zwalenie istotnego ciaru winy r\d, podrzdne osobistoci. Rzecz-

(1) Aus Eurem letzten vom 2o December an Uns abgelassenen Schreiben,

haben Wir gerne vernommen, dass der Lieutenant Montgommery des Kalkstein

sich endich bemachtiget und selbigen bereits in Unser Herzogthum Preussen ge-

bracht... welchem immittelst vorgemelten Lieutenant unsere Gnade und dass Wir

seine Uns hierunter geeisteten treuen Dinste wirklich anerkennen werden, unse-

retwegen versichern konnet.

(2) Z 3o Stycznia IÓ71 r. do Rzeczypospolitej: „Dergleichen Dinge Wir

so wenig befohlen, dass Wir auch nicht einmal Nachricht odcr Wissenschaft davon

gehabt."
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pospolita doinagaJa sig ledztwa, Opacki siedzia w Berlinie

i stawa siQ niewygodnym przez sw natarczywo. Wska-
zawszy jako prawdziwych sprawców zamachu Montgommerych,
Fehrów czy Baumgardtów, nie mona byo w aden sposób
unikn wytoczenia im ledztwa. Pocignieni za jzyk mogli
sta si niebezpiecznymi, wypiewa wicej, anieli byo trze-

ba, skompromitowa Brandta, doprowadzi ciekawych i zain-

teressowanych w tej sprawie po nitce do kbka. Zapada wic
midzy elektorem a ksiciem de Croy cicha decyzya usunienia
owych narzdzi Kalksteinowego zamachu z obrbu doniosoci
polskiej podejrzliwoci. Po oddaniu im, jak co dopiero widzie-

limy ze strony elektorskiej wasnorcznych pochwa, przyrze-
cze, wdzicznoci i nagród, po wyparciu si ich równoczesnem
i wlasnorcznem w dokumentach publicznych przeznaczonych
dla wiadomoci polskiej, znajdujemy w aktach procesu nast-
pny francuski list ksicia de Croy do komendanta Koobrzega
z Królewca dnia 28 Lutego 1Ó71 r. (1). „Poszuka on (Mont-
gommery) schronienia w Koobrzegu i okolicy, kiedy tutaj tym-
czasem pójdzie ledztwo drog sprawiedliwoci, aby da saty-

sfakcy dworowi polskiemu, który ma do al, poniewa wzi
pewien udzia w porwaniu Kalksteina. Spodziewam si prze-

cie, e to nie potrwa dugo i e dwór ten bdzie zaspokojo-

ny na innej drodze. Tymczasem chciaem ci poleci tego ka-

walera, który jest z pewnoci bardzo poczciwym i dzielnym

czowiekiem a godnym stosunków z Tob i Twojej opieki, któ-

rej bdzie bardzo potrzebowa podczas tego Pahmosu naka-

zanego przez naszego pana, który przecie nie bdzie si gnie-

wa, e ten biedny Siindenhock (kozie ofiarny) bdzie dobrze

przyjty i schowany w swem schronieniu, his das Ungeimter

vorubergehe (a burza przeminie)." W ten sam sposób zniknli

z obrbu dosigalnoci wadz elel^torskich Baumgardt i Fehre,

(1) Lequel (Montgommery) chcrchera son asyle a Colberg et aux environs,

pendant qu'on procedera ici par la voye de justice: pour donner satisfaction a la

cour de Pologne, qui luy en veut, pour avoir eu quelque part dans renlcYement de

Kalkstein. J'espvre pourtant, que ce ne sera pas pour longtemps et que cette cour

sera apaise par d'autres voyes. Cependant je Vous ai voulu recommander ce ca-

valier qui est certes trcs-honnete et brave homme et digne de votre rapport et de

Votre protection, de laquelle ii aura bien de besoin pendant ce Pathmos ordonne

de notre maitre, qui cependant ne sera pas fache que ce pauvre Sundenbock soit

bien recu et accommodó dans sa retraitc, bis das Ungewitter vorubergehe .''
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nic mówic o prostych ilrai^^onach zaogi Memelskij, uytych

do pochwycenia Kalksteina. Nawet owo schronienie Koo-

brzegskie jednake nie zdawao si do bezpiecznni dla nich

elektorowi. W licie z dnia lo Maja 1671 r. donosi ksiciu de

Croy, i uzna za rzecz stosown wyprawi Montgommerego

w podró do Anglii i HoUandyi, zachowujc mu w czasie nie-

obecnoci ca dotychczasow porucznikowsk ga.
Najwstrtniejsze przecie próby wyprawiaj mechiawellizm

i cynizm polityki brandenburgskiej w tej sprawie na znajduj-

cej si pod jej kluczem, sameje osobie bohatera naszego opo-

wiadania. Potrcilimy ju wyej o taktyk obrony branden-

burgskiej. Elektor sam zapiera si, jak ju nam wiadomo,

wszelkiego udziau i wszelkiej wiadomoci w sprawie tego za-

machu. Pod dniem 28 Listopada (v. s). 1670 r., przesa Brandto-

wi znany nam ju lakoniczny rozkaz, aby si tumaczy, „i mu
o caj tej rzeczy nic nie wiadomo." (Dass dir von dieser Sache

nichts bewusst gewesen). Stosownie do tego ma wic i Brandt

mimo swej ucieczki i po swej ucieczce z Warszawy stan czy-

stym i niewinnym w obliczu Rzeczypospolitej a caa sprawa

porwania Kalksteina wyj na czyn zemsty osobistej, na awan-

tur midzy Montgommerym, Baumgardtem i Kalksteinem, któ-

rej przyczyn i pocztków naley szuka w zatargu podczas

wspólnej suby w wojsku litewskiem cudzoziemskiego auto-

ramentu.

Stosownie do podobnie usnutej bani, ukada si te ofi-

cyalna korrespondencya rónych wyszych i niszych dygnita-

rzy brandenburgskich. Mianowicie odzywa si w sam wili

swej ucieczki z Warszawy, dnia 3 Grudnia 1670 r., Brandt do

ksicia de Croy w sposób nastpny: ,,Dla bezpieczestwa me-

go a dla dobra elektora, wypadnie rozrzuci wie, e pewien

oficer z wojska litewskiego, nazwiskiem Baumgardt, który pod

ojcem Kalksteina suy, wraz z kilku innymi, dawnymi towa-

rzyszami swymi, pukownika na P. Tamsona podwórzu, gdy

mnie tame chcia odwiedzi, lecz w domu nie zasta, potaje-

mnie napad, porw^a i naszym nad granic prusk wyda. Tu-

taj bowiem zarzdzaj nadzwyczaj ostre ledztwo a trzeba

spróbowa, czy mi si nie uda wykrci za pomoc takiej po-

goski." Radzi zarazem Brandt, aby dla tern prawdopodo-
bniejszego upozorowania tej bani zmusi samego Kall<steina

do zawiadomienia w tym sensie jego protel<torów polskich,
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mianowicie podkanclerzego koronnei^^o Olszowskiego i bisku-

pa poznaskiego Wierzbowskiego. Sztuczka ta bya pozornie

zbyt zrczn, aby si jej machiawellizm taktyki branclen!)urg-

skiej nie by mia skwapliwie chwyci. Zajiewne ju w po-

przedniem porozumieniu z Brandtem, przesya nalecy do
eskorty Kalkstcina pukownik i^enryk Flemming pod dniem 3

Grudnia 1670 r. do ksicia de Croy list, w. którym donosi

o przejedzie winia przez Tapiau i nibyto na podstawie od-

bytej z nim rozmowy, szczegóy jego porwania z Warszawy
w sensie bani Brandtowej opisuje. Usuny za zawsze w tego

rodzaju przypadkach ksi de Croy pisze do Brandta w licie

z Królewca dnia 6 Cirudnia 1670 r., przeznaczonym umylnie
do jego potrzeby warszaw^skiej: „Teraz powiem Ci, e mi dono-

si (F^lemming), jako sysza z wasnych ust pomienionego Ivalk-

steina, e by pochwycony i uprowadzony z Warszawy przez

pewnego chorego, nazwiskiem Baumgardt, l<tóry suy da-

wniej w jego puku na Litwie, a z l<:tórym od niejakiego czasu

mia zatarg z powodu pacy i zalegoci, do jakich sdzi mie
jeszcze pretensy." Dodawa nadto w swym licie ksi de

Croy, e wszystlco stao si „d Pins?c de PElecieur ."'

Najwaniejszym jednake, kardynalnym skutecznoci po-

dobnej bani warunl<iem byo, aby sam Kalkstein da jej zatwier-

dzenie jakim wasnorcznym, o ile monoci aktem. Stao si
i pod tym wzgldem wedug potrzeby brandenburgsl-ciego sy-

stemu obrony. Jal<ich grob czy prób, jal^ich rodków przy-

musu czy gwatu, jakich obietnic i przyrzecze uyli do tego

eskortujcy Kalksteina Flemming, Montgommery i Baumgardt,

nie wiemy. Tyle tyll<;o rzecz pewn, e z tego samego popasu

w Rastenburgu i z tej samej daty 3 Grudnia 1670 r., pod któr
Flemming przesya ksiciu de Croy sw bajeczn relacy

o szczegóach porwania I\alksteina, znajduj si w aktach kopie

dwóch samego Kalksteina listów, wiernie wedug powyszej

recepty Brandtowej uoonych, jednego do Michaa Olszow-

skiego podkanclerzego koronnego, drugiego do Stefana Wierz-

bowskiego biskupa pozna siei ego. W obu listach, które pra-

wdopodobnie nie zdoay wywie w pole korrespondentów

Kalksteina, znajdujemy równie relacy zamachu warszawskie-

go, ubarwion najzupeniej wedug listów ji^randta i ksicia de

Croy.

Otó to tedy sztuczki i krte drogi taktylei brandcnburg-
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skij w tj sprawie, illa uzupenienia których wypada nam jesz-

cze doda nastpny, ciekawy szczegó. Jak nam z dotychcza-

sowego opowiadania a nazbyt dobrze wiadomo, liczy elelctor

pomidzy dygnitarzami i magnatami polskimi wielu i monych
przyjació. Trudniejsza za to bya sprawa ze szlacht, wielko-

polslc zwaszcza, która w tej sprawie bya najgos'niejsz i naj-

groniejsz a o l<tórej zbicrcwem pozysl^aniu czy przekupieniu

mowy naturalnie by nie mogo. Posuy si wic elektor

w obecnym przypadku i wobec iej czci spoeczestwa pol-

skiego nastpnym rod<iem. Za pos'rednictwem oddanego so-

bie cakiem Jana Leszczysl-iiego w. kanclerza Isioronnego, l^a-

za rozrzuca pomidzy szlacht wielkopolsk uoony przeciw

Kalksteinowi pod tytuem; Chrisuani Ludovici Kalkseinii Mores
et Fatum paszkwil. Nadto poszuka sobie na agenta swej spra-

wy w Wielkopolsce Kr;iycls;iego podl-iomorzego Kalislciego,

o którym pod dniem 6 Stycznia 1671 r. sam pisze, e si jego

nikczemnej roli nikt nie domyli,
,,
poniewa u wszystlcich ucho-

dzi za szczególnego patryot i ma z tego powodu niesychanie

wielkie zachowanie pomidzy hrain.'-'' Otó wic z jednej stro-

ny Polska, otó z drugiej Brandenburgia wobec nastpstw do-

konanego na Kalksteina zamachu; otó objawy i oscyllacye

wiellciej polityki, wywoane wypadkiem z v1nia 28 Listopada

1670 r.

Czas teraz, po tej dugiej wycieczce, wróci znów do oso-

by naszego bohatera, zajrze do jego wiziennej celi, rozpa-

trze si w szczegóach wytoczonego mu na nowo processu

a do tragicznej chwili ostatecznej Icatastrofy. Nim do nich

przystpimy, niechaj nam bdzie wolno zapisa w naszem opo-

wiadaniu spostrzeenie ogólnego znaczenia. jeiW polityka bran-

denburgska dla yjcego Kalksteina bya cyniczn, podstpn
i ol^rutn naprzemian, jest dla tumaczca j i barwica zabie-

ga historyografia brandenburgska dziwnie nieprawdziw i nie-

sprawiedliw. Nie do byo swego czasu polityce branden-

burgsl^iej podej w niegodny sposób dobr wiar Kalksteina,

pochwyci go podstpnie i gwatownie na brul<u stolicy obce-

go pastwa, podda go torturze i zrzuci po dwóch latach m-
czeskiej Icanijego gow,—trzeba jeszcze dzisiaj historyografii

brandenburgskiej znca si nieszlachetnie nad jego osob,

szarpa jego charakter, czerni jego imi. Czernier'e w ten

sposób ofiary ma widoczny i dotykalny cel t^oyhielenm sprawców
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jj nicduli; skoro Kalkslciu bidzie czarnym, stanic naturalnie

elektor w biaej szacie niewinnoci. Zarzut ten stosujemy prze-

dewszystkiem do professora Droysena, w dziele jego: Der
Saat des grosscn Kiirflirsten, w którem, mniejsza ju, bo natu-

raln z jego stanowiska jest rzecz, e wystpuje jako przeci-

wnik politycznych usiowa Kalkstcina, ale co jest gorszeni

i mniej naturalnm, e usiuje go z krzywd prawdy, której

mu porówno z nami bya dana mono poznania i stwierdze-

nia, poniy jako czowieka, odebra mu zasuone wspóczucie
teraniejszoci. Na szczcie nie przemawia za podobn taktyk
ponienia Kalksteina /^r«7t^« dziejowa, prawda, wydobywajca
si na wierzcli czy to z pod przymusu tortury, czy z pod grozy

katowskiego miecza, na szczcie powiadamy wyranie, bo
j)rócz wspóczucia naturalnego dla kadej ofiary, przykro by
nam byo, gdyby osobisto obcego narodu, której byo dano
przypiecztowa krwi mio dla kraju naszego, nie bya miaa
innój, wyszej, pod wzgldem ycia i cliarakteru.po nad t tyl-

ko zasug wartoci, Nieskonni wcale, jak tego w cigu ni-

niejszego opowiadania liczne dalimy dowody, idealizowa na-

szego boliatera, winnimy mu tymczasem w owej ostatniej

a najciszej próbie ycia najsumienniejsz rehabilitacy. War-
to cliarakteru i czowieka okazuj dopiero w prawdziwem
wietle cikie próby i dowiadczenia. Ile to faszywycli

i poyczanem wiatem byszczcycli wielkoci widzimy ami-
cych si za pierwszem zwarciem z niepowodzeniami i nieask
losu. Ile przeciwnie w^ad, bdów i grzechów ywota widzi-

my, w ludziach prawdziwego hartu i charakteru, nikncych
wobec rozstajnych prób ycia, topniejcych w arze niebezpie-

czestwa i grozy, by istnie jak szlachetny metal w gorcym
ogniu zotnika czy mennicy, pozby si wszelkich zewntrznych
naleciaoci, wykaza prawdziw a drogocenn warto! Po-

dobnie dzieje si z Kalksteinem od chwili, odkd si za nim
zawary podwoje Memelskij kani. Dotd znalimy go ruba-

sznym, gadatliwym, czsto niekonsel^wentnym, lubicym si
przechwala. Odtd nie wida w nim stron podobnie ujemnych.

Niebezpieczestwo uszlachetnia go jako czowieka i obywate-

la, z ostatniej tej a najciszej ycia swego próby wychodzi go-

dnie i czysto. Z opowiedzianych przez nas niej szczegóów
bdzie rzecz czytelnika osdzi, czy mamy suszno odda-

jc mu powysze uznanie.
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Jak ju tedy powiedzielimy wyej, stan Kalkstein pod

bram cytadelli Memelskiej, wieczorem dnia 9 Grudnia 1670 r.,

i dosta si pod stra plackomendanta jej, generaa Gorzke.

Powiedzielimy równie, e wtrcono winia do najtwardszej

w caej cytadelli kani, e go obarczono kajdanami, przykuto

do dbowego pnia, otoczono jak najcilejsz stra. Co si

tyczy traktowania winia, zaleao ono niby to od generaa

Gorzkiego, w gruncie rzeczy jednake widzimy, e elektor sam,

odbierajcy liczne a szczegóowe sprawozdania o kadym ru-

chu i sowie Kalksteina, uczyni si osobicie stróem wizienia

swej ofiary. Pobyt Kalksteina w wizieniu przedstawia, stoso-

wnie do usposobienia elektora, najrozmaitsze przemiany. Nie

umiemy powiedzie, czy pewne wzgldy ludzkoci, czy te

obawa moe odwetu polskiego sprawiy, e pocztkowo wyclio-

dz z Berlina rozporzdzenia nieco agodniejszej natury. Tak

np. pozwala elektor winiowi ksiek, atramentu, pióra, pa-

pieru, tytuniu, od czasu do czasu i kieliszka wina (auch einen

Trunk),—póniej jednake zmienia si ta askawo. Podejrzy-

wa elektor, e wizie korresponduje potajemnie z on za po-

moc przesyanych! ksiek i zabrania takowych. W Czerwcu

1671 r. byo mu wolno widzie si z on, póniej znów je-

dnake, pod dniem 14 Wrzenia 1671 r., wychodzi do Gorzke-

go elektorski rozkaz, „aby odtd nie dopuszczano nikogo do

Kalksteina i baczn na miano uwag." W ogóle ciekaw tej

niewoli pozostanie stron, e równoczenie z wielkim proces-

sem politycznym wytoczonym Kalksteinowi, cignie si bez

ustanku prawie ledztwo drobiazgowe, bardzo mao zreszt inte-

ressujce, przeciw jego onie, przeciw nauczycielowi jego dzie-

ci niejakiemu Kelchowi, przeciw ksidzu miejscowemu w Memlu

z powodu korrespondencyi, jak wizie utrzymuje czy stara

si utrzymywa z rodzin i przyjaciómi na wolnoci.

Maonka Kalksteina, zacna pod kadym wzgldem i po-

wicajca si dla uwizionego ma niewiasta, dokada wszel-

kich stara, aby mu osodzi wizienie, aby utrzyma komu-

nikacy ze wiatem, aby mu, jeliby si uda mogo, otworzy

czy to potajemnie, czy drog instancyi u elektora drzwi wi-

zienia. Ile to prób i baga za uwizionym mem i ojcem

znajdujemy w aktach processu Kalksteina, prób podpisanych

przez Mary Elbiet Kalkstein z domu Kittlitz w pierwszym

rzdzie, nastpnie niewprawm i niewypisan rk siedmiu ma-
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lycli, nieletnich tUieci, Krysztota, Jana Fryderyka, Krystyana

Ludwika, Magnusa Ernesta, Karola, Eleonory, Anny i Alcxan(ra!

Instancye te nie odnosz podanego skutku. Rozpoczynaj

si wic starania na innej drodze, które chwytane zawsze pra-

wie na gorcym uczynku dziki czujnoci wadz elektorskich,

wywouj coraz to nowe ledztwa a dol winia pogorszaj.

W Styczniu 1671 r. stara si Kalkstein wej w blisze ])oro-

zumienie z przeznaczonym do swej stray kapralem Knopfem

i skoni go do wspólnej wraz z sob ucieczki. Zamiar ten je-

dnake nie powiód si, jak tyle innych. Knopf wyda ca
rzecz generaowi Gorzke, czujno nad winiem podwoia si

tylko w skutek tego...

W ostatnich czasach niewoli, po odebraniu innych ksi-

ek, widzimy Kalksteina w posiadaniu jednej tylko ksigi, nie-

odstpnie towarzyszcej mu a do ostatniego dnia ycia, nic

mieckiej Biblii, w której zapisuje rozmaite uwagi i spostrzee-

nia a sobie samemu, swemu przywizaniu do kraju, swej mio-

ci dla Polski nastpny kreli nagrobkowy napis:

„Heu Lector, Leg ultimum caput Prophetae Michae V, l, 2, 3 4.

Fortiter pro Deo, Leg et Reg,
Gloriose pro patria,

Constanter pro veritate,

Suave pro afflicta injuria,

Egregie pro patienter passa violentia.

Intrepide pro liberis, Bonis, oppressioneue

Magnauima, pulchreue in summa innocentia raptus,

exstinctus occubuit,—Christianus Ludovicus a Kalkstein, In car-

ceribus Memelensibus, anno 1672."—Co si tyczy towarzystwa,

przestaje, prócz stróów swego wizienia, z miejscowym pro-

boszczem luterskim miasta Memla, którego usuwaj jednake
póniej, jako podejrzanego o przemycanie korrespondencyi

winia. Natomiast dopuszczaj do dyakona Schultza, który,

jak si zdaje, zyska jego zaufanie a mianowicie pod koniec

processu czsto odbywa z nim konferencye. Prócz tego po-
danego i pocieszajcego towarzystwa, dodawaa mu jednake
podejrzliwa czujno generaa Gorzkcgo od czasu do czasu

mniej godne jego osoby otoczenie, midzy innymi pospolitych

winowajców lub onierzy wskazanych za subowe przewinie-

nia. Mianowicie skary si Kalkstein w ostatnich dniach swj
niewoli na podobnych towarzyszów, nie pozwalajcych mu spo-
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cz moralnie i skupi ducha w tyle wanej chwili majcego
si skoczy niezadugo ywota. Dwa lata miaa trwa podo-

bna niewola z wszystkiemi nioralnemi i fizycznemi udrcze-
niami. Butny i rubaszny pukownik wojska litewsl-ciego, gony
i targujcy si haaliwie z wadz elektorsk szlaclicic Ksiztwa
Pruskiego, wyszlachetnia w niej i spowania, ale zarazem sta

si ponuro pobonym, zagbionym w biblii, tkliwym na wspo-

mnienia szczliwszej przeszoci. Taki charakter nosz zacho-

wane z owej epoki jego ycia listy, na podobn prawd skada-

j si rozliczne opisy i skazuwki dotyczce ostatnich dni jego

niewoli.

Najwaniejsz jednake i najciekawsz jej stron pozo-

stanie, jak bardzo naturalnie, przebieg wytoczonego mu pro-

cessu, do l-:tórego szczegóów nam si z kolei rzeczy zwróci
wypada. Jak ju z dotychczasowego mielimy sposobno prze-

Icona si opowiadania, by elektor osobicie zawzity przeciw

Kalksteinowi i podobnie, jak przepisywa wasn rk szczegó-

y tral-:towania go w wizieniu, tak te kierowa z Berlina

czyli .,z Kolonii nad Sprew" caym biegiem processu. Jeszcze

Kallcstein by prawdopodobnie na wolnoci, kiedy elektor za-

mianowa ju now komissy, majc sdzi jego spraw.

Skadaa si: z Albrechta von Kalnein, generaa Joachima von

Górzke, Adama von Wedel, Jerzego Wilhelma Schrade, Hie-

ronima von Schimmelpfennig i Filipa Laua, jako fiskaa ele-

ktorskiego. Jeszcze Kalkstein nie by w zamkniciu Memel-

skiem, kiedy pomieniona komissy wydaa na w skutek roz-

kazu elektorskiego, pod dniem 4 Grudnia 1670, wyrok zaoczny,

skazujcy go na utrat dóbr i ycia. Mimo to nalcazuje spra-

wiedliwo wyzna, e czonkowie komissyi nie byli tylko pro-

stymi wykonawcami elektorskich zachcianek, sikoro si oko

w oko z winiem spotlcali i skoro im przyszo nie odbywa
papierowej tylko formy zaocznego wyroku, lecz rozprawia

si z ywym czowiekiem, wspóobywatelem wasnego kraju.

Jak zobaczymy niej, odzyway si nawet jeszcze w onie owej

przez samego elektora wyznaczonej korporacyi, pewne objawy

wspóczucia dla winia i dla pral^v, w obronie któryci wyst-

powa. Czonkowie komissyi nie byli zupenie ludnii bez

serca i bez charakteru, jals:kolwiek wytrwa nie umieli a na-

ostatku ulegali zawsze gniewnej energii elektora. Nie uprze-

dzajmy jednake wypadków.
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Zamianowana przez elektora koniissya udaa si, w kilka

dni po odstawieniu Kalksteina do cytadelli Memelskiej, na miej-

sce swego przeznaczenia i rozpocza okoo poowy Grudnia
swe czynnoci. Gównym niateryaem ledztwa i processu byy
oskarajce depesze Brandta z Warszawy, doniesienia jego
agentów, tudzie owe skargi i supliki Kalksteina pisane do kró-

la, senatu i sejmu polskiego przeciw elektorowi w interessie

swobód Ksicztwa Pruskiego. Zbrojny w podobny materya ele-

ktor przesa komissyi ledzczej, pod dniem 12 Grudnia lóyo r.,

obszern, wasnorczn instrukcy, której w badaniu „Krysiya-
na Ludioika Kalksteina!- miaa jak najcilej przestrzega, do-

czy do niej 33 ujtycl\ w pytania, tak zwanych artykuów,
na które da mie kategoryczn odpowied ze strony wi-
nia. Instrukcy jest zbyt ciarakterystyczn, abymy z niej wa-
niejszyci ustpów przytoczy nie mieli. „Stosownie do tego,"

mówi elelctor, „bd (komissarze) mogli co do doczonych
artykuów, tóre im si z akt nadesanych z Królewca stan
wiadomemi, nasamprzód w dobry sposób go (Kalksteina) bada
i upomnie, aby bez ogródki prawd wyzna, przeszkód ledztwu
nie stawia, ani innym przykroci nie sprawia, poniewa
w artykuach tych nie ma niczego, coby nie byo publicznie

wiadomem. Gdyby jednalce na wszystlco wyranej odpowiedzi

da nie chcia, lecz przekrca, maj mu zagrozi tortur, przed-

stawi mu kata i instrukcy przedoy. Gdyby i tem nie

móg by zniewolonym do wyznania prawdy, jest caa sprawa

tego rodzaju a do tego stopnia przez istniejcy czyn dowie-

dziona, e uwizionego Kalksteina naley jak najsuszniej osrj
ktucsiy' (torturze) podda, dla czego te niniejszem Naszej ko-

missyi zalecamy i rozkazujemy, /(g^", Kalksteina, c© do artyku-

ów, których bdzie zaprzecza lub sprzecznie odpowiada, we-

dug wasnego uwizania rzeczy lub stosownie do odpowiedzi

danych poprzednio dobrowolnie przez winia, lub wedle ma-
terya u przysposobionego przez informacye na miejscu, albo te
wydobytego z akt dla bliszego sprawdzenia i wyjanienia tej

lub owej okolicznoci, istonj torturze podda i w ten sposób

drog ostrej kwestyi go bada, jalc to w tak straszliwej zbrodni

zdrady stanu jest dozwolonem, aby prawda i zeznanie zbrodni,

która i bez tego poega na powszechnej wiadomoci spenione-

go czynu, wydobytemi by mogy. Co on, bd.to w ostrej kwe-

styi, Ijd po za jej obrbem powie i wyzna, wszystko to maj
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komissarze nasi nie tylko sami pilnie wzi do protokóu, lecz

take przez przysigego notaryusza publicznego, Ictóry do tego

processu umylnie ma by uyty, z warunkiem nie wydania ze
niczego, skrztnie zapisywa. Gdy inl<;vvizyt da przedstawienia

sobie wiadl<ów lub sucliania zupenej jego obrony, maj mu
owiadczy, e czyn jego zupenie otwarty i wiadomy, e on

sam ju zreszt przez wyznaczonycli komissarzy naszycli iii

contumacimn wskazany, dla czego mu te z powodu straszliwo-

ci przestpstwa aden dugi process nie ma by dozwolony,

z l^tórego te to powodu nie maj do przypuszcza adnego
adwokata;—coby jednake ku swej obronie moe przytoczy

z wszelk pilnoci wzi do protokóu:—aciskie pismo,

któje od siebie i w imieniu Ksiztwa Pruskiego do polskiej

szlachty zgromadzonej na sejm w Warszawie zatytuowa
i odda, ma mu by punkt po punkcie wyranie przeczytane

i nie potrzeba te, poniewa jest kopi, adnego uznania jego

rki. Ze wzgldu jednakowo, i nam takowe od naszego przy-

sigego ministra nadesane i w jego obecnoci na królewskim

dworze wobec zgromadzonego sejmu l<rólowi i stanowi rycer-

skiemu przez inkwizyta oddane zostao, co wicej, nie tyllv0

w Polsce wszdzie i w Prussach, lecz i po za ich obrbem
rozrzucane i rozpowszechniane byo, nie potrzeba adnego
dalszego dowodu, lecz jest dostatecznie i do tego stopnia prze-

konanym, e zeznanie jego na wszystlcie punkta i artykuy za

pomoc ostrej kwestyi wymuszone by winno. Gdyby za przy

tej sposobnoci co si wydarzyo, w czejii niniejszem wyranie
instrukcyi nie odebrali, zawierzamy w tym wzgldzie icli po-

czuciu sprawiedliwoci, e to rozporzdz stosownie, ledztwo

i badania wszdzie te w ten sposób urzdz, jak tego prawa

stosownie do tej wyjtkowej zbrodni wymagaj i daj i jak

tego do przyspieszenia sprawy potrzeba. Do tego wszystkiego

dajemy im niniejszem dostateczn si i wadz; gdyby si je-

dnake mia nadarzy jaki nowy wany punkt, maj ze z do-

daniem swych uwag najunieniej zda spraw. Skoro za akt

tortury bdzie speniony a dnia nastpnego obwinionemu ze-

znanie jego bdzie przeczytane na nowo i przeze przyznane,

maj tak to, j ale i wszelkie inne szczegóy, których konieczno
wymaga, w podwójnie sporzdzonych aktach spisa i porówna,
takviwe wszystkie wraz z notaryuszem podpisa i jeden ich

egzemplarz jak najprdzej poczt tu dotd przysa, zarazem
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te jednake sw.-j iiajuniesz opini, jak dla wymiaru kary

przeciw obwinionemu nadal postpowa, zaczy a nastpnie

bez orzekania wyroku znów na swe miejsce si uda."

Otó to trudna i zawia nie tylko w niniejszym przeka-

dzie polskim instrukcya wasnorczna elektora dla komissyi

ledczej przeciw Kalksteinowi,—instrukcya, do l<tórej, jalc ju
wyej i)owiedziano, byo dodanych 33 artykuów, na które

obwiniony mia kategoryczne dawa odpowiedzi. Artykuy te,

z wyjtkiem takici jedynie, które dotyczyy tylko kwestyi pra-

wno-politycznych,—byy waciwie niczem innem, jak przy-

braniem w form pytajc oskarajcy cli doniesie Brandta.

Midzy innemi obejmowa artyku IV-ty pytanie, czy oskaro-

ny nie powiedzia w przedpokoju króla polskiego do kasztela-

na warszawskiego, e gdyby 2ooo Polaków do Pruss wkroczyo,

wszystkie stany od Jego Elektorskiej Moci by odpady i wy-

dobyy si z pod Jej zalenoci. Artyku VIII zapytywa, czy

gdy mu podkanclerzy polski 'pismo elektorskie wyprawione

z jego powodu do króla polskiego pokaza, nie zawoa gono;

Mentiris Cainf Artyku nastpny obejmowa pytanie, czy sam

obecnemu w Warszawie elektorsko-brandenburskiemu kamer-

junkrowi von Brandt nie powiedzia w oczy, e Jego Elektorska

Mo w pipiie swojem do króla chce go robi krzywoprzy-

sic, zdrajc i infamisem kiedy on sam ma elektora za po-

dwójnego zdrajc (foedifragum), krzywoprzysic (perjurum)

i infamisa. Artyku X zapytywa obwinionego, czy nie powie-

dzia do wspomnianego kamerjunkra na placu zamkowym

w Warszawie, ,,tu na t widowni sprowadz elektora, aby

zaprzysig swe lennictwo pruskie." W artykule XVI mia by
zapytywany, czy nie dorczy J.

Kr. Moci Polskiej aciskiej

supliki, która ma mu by wyranie przeczytana a on sam do

przyznania jej zmuszony. Nastpnie mia by pytany, czy na

ostatnim sejmie nie poda jeszcze innego podobnego pisma do

stanu rycerskiego lub posów ziemskich, które to pismo ma mu

równie by wyranie przeczytane, punkt po pnnkcie, czy je

w ten sposób poda i za swoje uznaje. Artyku XVIII obej-

mowa draliwe pytanie, e poniewa wspomniane pismo zaty-

tuowa „w imieniu stanów pruskich,'' naley go bada, czy

mia od nich rzeczywicie mandat i kto mu takowy udzieli.

Artyku XX zapytywa winia, czy w czasie ostatniego sejmu

nie mówi, e ma zamiar pospolite ruszenie, które niedaleko
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od Warszawy stao, poprowadzi do Ksiztwa Pruskiego Jego

Elektorskiej Moci, poniewa tame moe znale od i dobre

•lee zimowe. Artyku XXI pyta, czy memoryau, l-:tóry cle-

ktorsko-brandenburgski kamerjunker Brandt lvrólowi dorgczy

referendarzowi koronnemu, skoro go od J. K. Moci do prze-

czytania odebra, wród zgromadzonej sessyi sejmowej na sto-

pniacli tronu królewskiego z rlc nie wydar. Inne wreszcie

artykuy baday go o stosunek i Icorrespondencye w Ksiztwie

Pruslciem; XXVII mianowicie jeszcze zapytywa oskaronego

czy nie mia zwizków z Jezuitami, czy oni me udzielali mu ja-

kich skazówek i z nim nie korrespondowali.

Jalc ztd \Yidzimy zanosio si na ledztwo równie drali-

we, jak niebezpieczne dla obwinionego. Dokumenta dostar-

czay a nazbyt obfitego materyau do potpienia Kalksteina za

obraz elektorskiego majestatu i zdrad kraju; zagraay w ra-

zie saboci winia wszystcim, którzy byli z nim w jakichbd
stósunlcach. Zaopatrzona w powysz instrukcy, zbrojna wzwy
wymienione arty^uy Icomissya rozpocza, jak ju powiedziano,

dziaalno sw okoo poowy Grudnia. Wobec wscazanego

wyej systemu ledztwa, rozwin Kallcstein, jak widzimy z akt

jego processu, wasny system obrony. Nasamprzód uderzy

w punkt niesyclianej draliwoci tak dla elektora jak dla jego

namiestnika pruskiego. Jeszcze w czasie transportu i przed przy-

byciem do wizienia Memelskiego, pisze pod dniem 6 Grudnia

1670 z drogi list do Ksicia de Croy, odwoujc si do udzielo-

nej sobie za jego porednictwem przez elektora amnestyi. To
samo danie ponowi stawiony przed komissy ledcz, l-:tóra

jednake takow odrzucia, groc tortur, gdyby si wzbra-

nia odpowiada. W ten sposób przyszo do pierwszego prze-

suchania obwinionego, dnia 14 Stycznia 1671. Wizie przy-

zna stosunki ze szlacht polsk, z Oborskim l^asztelanem war-

szawskim, Gruszeckim, Sokolnickim, Horusz, ksidzem Tysz-

Idewiclcim; przyznawa dalej, e bdc jeszcze w Prussach,

mia zamiar wyprawi pismo do Polski do podkanclerzego Ico-

ronnego i biskupa poznaskiego, charakteryzowa Brandta

w jak najgorszy sposób; nie zapiera dalej, e w chvvilach

pauzy sejmowej przebywa poród woj s^a koronnego na Ukrainie.

Podobnie przyznawa fal-:t, o który elektorowi w redakcyi

owycli 33 artyl<;uów tak bardzo chodzio, dorczenia skarg

i prób sejmowi polskiemu w imieniu Ksiztwa Pruslsiego.
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„Oclwolujc; sig'-, zeznawa dosownie do protokuu, „na moj
suplikacy i dania, poniewa tylko sposobem skargi mogem
sig postara, aby moja si)rawa dostaa sig przed komissy. Je-

go Króewska Mo polecia t moJQ spraw czterem panom
senatorom do zl)adania, podkanclerzemu Olszowskiemu, w. kan-

clerzowi Litewskiemu Pacowi, Rejowi wojewodzie Lubelskie-

mu i 1\ Branicl-cicmu marszalcowi nadwornemu. Ci mieli mnie

wraz z rezydentem wysuclia i rzecz rcjzstrzygn. Byem te
w ici domacli, przedstawiem im mojg bied a oni wysucliali

mnie. Rezydent jednake w skutelc porady innycli ludzi, na-

mydli si inaczej i owiadczy królowi w l<ilka dni póniej, e
si ciHJt nie pcjddaje'-. Owiadczy dalej w czasie tego sa-

mego przesucliania z dnia \\ Stycznia 167 1 Kalkstein: i si
spodziewa na pewne, e nadesane mu asl-:awMe przez jego

Elel-ctorsk Mo za porednictwem wysol^iego namiestnika Jego

amncstya we \vszystl-:ich punl-:tacli dotrzyman bdzie'". Od-

woujc si w ten sposób do sowaioci electorskiej, agodzc
sw dziaalno rt;z^/-eektorslv w Polsce zamiarem polubowne-

go zagodzenia swego zatargu z wadz brandenburgsl^, wobec
kompetentnej cigle jeszcze pod pewnym wzgldem instancyi

polsliej, tómaczy nadto Kalkstein, e pocztkowo za przy-

byciem swem do Warszawy, nie móg mie szl^odliwych prze-

ciw eleivtorow'i intencyi, poniewa poszukiwa porednictwa
rezydenta brandenburgslciego Brandta a nastpnie w. kanclerza

koronnego Jana Leszczysciego, znanego dobrze przyjaciela

i zwolennil<:a intercssu elektorsl<:iego.

Z tego systemu obrony, zarysowujcego si w owym pier-

wszym protokóle, nie naley jednake wnosi, aby Kalkstein

by kapitulowa w^ogóle z caej swej dotychczasowej przeszo-

ci politycznej a mianowicie, aby kosztem innych by clicia

wasn zagroon gow ocali. e tak nie byo, przekonywa
nas zaraz nastpny protokó z dnia 19 Stycznia 1Ó71 r. Tutaj

objawia si znów w obwinionym pogniew-any z wadz ele-

ktorsk szlachcic pruski, nie kryjcy si ze swemi uczuciami

przyjaciel Polski. Midzy innemi obejmowa pierwszy zaraz

z doczonych do instrulccyi elel>:torskiej artykuów zapytanie,

czy oskarony nie pamita wyk(jnanej elektorowi przysigi.^

Na to pytanie odpowiedzia dosownie: ,,(Jd czasu, kiedy kró-

lowi polskiem^c zoyem przysig jako kapitan, z przysigi teje
zwolniony nie zostaem." Co si tyczy autorstwa inemoryau

Spr. Kalkut. 8
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dorczonego sejmowi w Warszawie pod tytuem: IJbcllus sup-

plex diicafus Prussiae, przypisywa je Kallcstein, nic wiadomo
o ile prawdziwie, niejal^iemu l^sidzu Tyszkiewickiemii. Nato-

miast przyznawa si otwarcie do jego treci i zezna w tej

mierze dosownie do protol<óu: ,.To przyznaj; skoro tylko

rozstalimy si z Polslc, uleglimy zemu tral<:towaniu."

W nastpnym protokóle z dnia 22 Stycznia 1671 r., pi-

tnuje bez ogródki ]3randta jako kamc i oszczerc; oszczdza
stanowczo nietylko swych wspócjbywateli pruskich, ale i nie-

dosiganego zemcie elektorskiej ksicia Dymitra Winiowie-
ckiego; odzywa si wreszcie o Montgommerym dosownie, Jik

nastpuje: ,,Montg(^mmery wyobraa sobie, e wykona wielki

czyn, biorc mnie do niewoli; aden uczciwy czowiek nie

byby si pozwoli do tego uy..." Równoczenie zaprzecza

stanowczo przypisywanemu sobie zamiarowi inwazyi do Pruss

na czele polsl-ciego pospolitego ruszenia i zapiera si jakichbd
stosunków i zwizków ze wspóobywatelami kraju pruskiego

w robotach swych przeciw elektorowi w Polsce... W ten spo-

sób stano ledztwo z Kalksteinem pod koniec miesica Sty-

cznia 1671 r. nie ruszajc dalej z miejsca. Oczekiwania elektora

byy mocno zawiedzione. To, co Kalkstein robi sam z wasne-

go natchnienia w Polsce, byo rzecz wiadom a dla ledztwa

podrzdn. O co cliodzio gównie, to o wykrycie wspólników,

to o odsonienie stosunków obywatelstwa pruskiego z Polsc,

to o wydobycie na wierzch rodków, spryn i czynnil^ów po-

dobnej konspiracyi, to o wskazariie osób, które upowaniy
I^alksteina do wystpowania wobec sejmu polskiego w imieniu

stanów Ksiztwa Pruskiego. Tymczasem wizie, oszczdzaj-

cy bardzo mao wasn osob, przyznajcy si z maym wy-

jtkiem wród pewnych zastrzee do osobicie czynionych

sobie zarzutów, okazywa si w owej najwaniejszej dla inte-

ressu elektorskiego czci ledztwa, jak na zo dziwnie po-

wcigliwym i milczcym. Wobec podobnej wytrwaoci i dy-

skrecyi, stawaa komissya. wedug udzielonej jej ze strony ele-

ktora instrukcyi, w smutnej koniecznoci zastosowania do obwi-

nionego tortury, wydobycia ze przymusem, czego nie chcia

wyzna dobrowolnie. W tym krytycznym przypadku miaa si

tymczasem stwierdzi prawda wskazana przez nas wyj, e
komissya, skadajca si w pewnej czci przynajmniej ze

wspóobywateli pruskich Kalksteina, nie chciaa, wyj na pro-
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sto naiyA''l/'i<-' abs(.)lulyznui elckturskicgo i pocza dawa do-
wody powiij uczciwej samodzielnoci.

Elektor odebra naturalnie, stosownie do rozkazu udzie-

lonego koniissyi w swej instrukcyi. dokadne sprawozdanie
z dotychczasowego przehie-u ledztwa. Nie dziwmy si, jeeli
go nie zadowolnio, jeli pod wpywem gniewnego rozdranie-
nia, przesia komissyi niecierpliwoci naccciowany nakaz za-

stosowania do opornego winia [)rzynuisu torturowego. Spo-
tyka si jednal<:e z sumiennym i miaym oporem komissyi
a odtd przedstawia nam si i)rzez cae dwa miesice, Luty
i Marzec 1671 roku. ciekawe widowisko zacitego targu mi-
dzy niecierpliw i gniewn natarczywoci elektorsk a su-

miennoci i uczuciem sprawiedliwoci osób prowadzcych
przeciw Kalksteinowi ledztwo. Tak Schinmielpfennig, jak von
Ivalnein, czonkowie komissyi przesyaj elektorowi stantnyczy

protest przeciw uyciu tortury, poniewa si temu sprzeciwiaj
prawa Ksiztwa Pruskiego, którym na wierno przysigli.

Kalnein nn'anowicie pisa do elektora, „e i)rosi, upadajc do
nóg, o krótki i summaryczny, ale i na prawie oparty i)rocess,

gdy tak dla tortury, jak dla samego wyroku trzeba zuj)cnego
sdu.-" Elektor odpowiada na te skrupuy komisyi w pimie
z dnia lo Lutego IÓ71 r.: ,,Tortur przeciw uwizionemu Kalk-
steinowi macic zarzdzi bezzwocznie... Wam, jako naszym
radzcom i sugom nie przystoi pod adnym warunkiem nad
naszemi rozporzdzeniami i dekretami, które wyszy po nale-

nym namyle i dojrzaym zastanowieniu, wyrokowa, czy ta-

kowe s wedug prawa i czy maj by wykonane lub nie, dla

czego te to Wasze owiadczenie jalvO umylne nieposusze-
stwo uwaamy a ukaranie takowego sobie zastrzegamy. Niniej-

szMu za rozkazujemy Wam raz jeszcze i to pod uniknicniem
naszej nieaski surowo, abycie si naszym dawniejszym rozka-
zom, jak to Waszym obowizkiem, posusznie poddali, wedug
nich si zachowali a nas takiemi bezzasadnemi protestami, ja-

kich si nadal z Waszej strony nie spodziewamy, nie nie-

pokoili."

Mimo tak surowego przykazu, jest owo pismo tylko pier-

wsz waciwie dat dugiego szeregu korrespondencyi, jaka
si zawizuje odtd midzy elektorem a komissy w przedmio-
cie uycia t(;rtury. Xie ma wtpliwoci, e prawa Ksiztwa
IVuskiego. chronice szlacht od haby i gwatu tortury, e
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opinia publiczna kraju oburzajca si na sam myil podobnej

obrazy sprawiedliwoci, nic omieszkay wpyn na postaw
komissyi. Zaledwie tedy nadesza do Mcmla surowa nagana
elektorska z dnia lo Lutego, wysa pod dniem 28 Lutego po-

nowny protest przeciw torturze, jako prezes koiiiissyi, Kalnein.

Zarazem przedstawia komissya elektorowi, e nawet nie znaj-

duje si w posiadaniu kata, któryby si ..podobn robot'" móg
zaj. Elektor przesa na ten protest pod dniem 12 i 17 Marca
ponowne; coraz to surowsze nakazy przystpienia do aktu

tortury, wydajc zarazem do generaa Gorzke rozkaz, aby na

potrzeb komissyi przeciw Kalksteinowi dostarczy miejscowe-

go, pukowego mistrza. I ten nawet jeszcze rozkaz nie zdoa
przeama opornoci komissyi, która znów pod dniem 22 iMarca,

przez swego prezesa Kalneina zaprotestowaa wobec elel<tora

przeciw torturze. Sam kanclerz Ksiztwa Pruskiego, von So-

mnitz, by podobnemu gwatowi przeciwny, z doradzców naj-

bliszych osoby elektora odzywa si przeciw- niemu Jena.

Mciwa i przeladowcza energia elektora postanowia jednake
inaczej. Pod dniem 27 Marca wysea do komissyi rozkaz na-

stpnie brzmicy: ,,Torturowa bez najmniejszej zwoki. Ci,

którzy pod pozorem skrupuów sumienia odmawiaj nam win-

nego posuszestwa, niechaj nie bd torturze obecni, aby in-

nych nie wprowadza w obd i wchanie." Pod naciskiem

podobnych nakazów ulega nareszcie komissya, ani zaszczytnie,

ani potrzebnie, po tylu ju dowodach uczciwej i sumiennej

przeciw bezprawiu opornoci.

Dnia 11 Kwietnia 1671 r. zebraa si caa komissya In cor-

por i kazaa sobie przyprow^adzi z wizienia Kalksteina. Rol
inkwirenta wzi na siebie w obecnym przypadku, obdarzony
I^rawdopodobnie najsilniejszemi ze wszystkich czonków^ ko-

missyi nerwami genera Gorzke. Zawezwa nasamprzód obwi-

nionego, aby, nie wystawiajc si na mczarnie ,,ostrj kwestyv\
odpowiada dobrowolnie na zadawane sobie pytania a miano-
wicie wskaza osoby, z lvtóremi mia stosunki w I^rusach. Nie-

wiadomo, czy obelga prawa, jakiej si sta mia ofiar i nie-

bezpieczestwo pooenia doday winiowi niezwykej odwa-.

gi, ale tyle pewna, e jak protokó z dnia tego zapisuje ,,by

l)rzy ledztwie bardzo hardym" a zagroony przez generaa
Gorzkego tortur, odpowiedzia: ,,Róbcie ze mn, co chcecie!"

Po tej odpowiedzi, mówi dosownie protokó, „zosta akt tor-
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tury rozpoczty. Oddano Kalkstcin.Li oprawcy, który ^o te
pochwyci, zwiza, na law rzuci i cign zacz." l'roto-

l<ó tego ohydnegc^ aktu jest obszerny, cignie si przez kilka-

nacie arkuszy, mczarnia nieszczsnego winia bya cluga

i straszliwa. Co cliwila w cigu tragicznej owj czynnoci sp )-

tykamy zapisane: ,,Co do tego artyl<uu zosta p(jcigniony

wyej i ostrzej..." (Jbrzydy, haniebny, wstrzsajcy dzi jeszcze

do gbi akt, szczególnie komu, jak nam, byo dano patrze

wasnemi oczami, dotyka si wasnemi rkami ohydnego a cie-

kawego przecie mimo caej ohydy dokumentu, który z dro-

biazgow a olcrutn sumiennoci regestruje kade zapytanie

inkwirenta, kady jk drczonej ofiary, kad prób zrczno-

ci penicego swój Icatowski obowizek oprawcy! A mimo to,

powiedzmy na cze ofiary, na hab jej drczycieli,—nie od-

niós elelctor nad winiem zwyciztwa, nie wydoby ze nawet

aktem tortury tego, dla czego torturowa go kaza. Przyznajc

wród mczarni torturowych wszystko, co si tyczyo jego wa-

snej osoby, przyznajc nanowicie, e mówic do podkancle-

rzego Olszowskiego sowa Mentiris Cum, mia elektora na my-

li, zdaje Kalkstein w przedmiocie wykrycia owych tyle upra-

gnionych przez elektora wspólników pruskich, wedug protokóu

torturowego dosownie nastpne urywanemi sowy zeznanie:

„Miaem mandat... od nikogo, jak hrabiego Schliebena... ustnie

anie pimiennie... prosi mnie, abym si tylko skary. W War-

szawie to powiedzia, w izbie u Francuza, pasztetnika... Jak

Bóg jest Bogiem... nie wiem o adnym innym..." (l) Nie zapcj-

nnajmy wobec tych wydobytych mczarni torturow, prze-

rywanych wyrazów, e Schlieben ju by w bezpiecznem schro-

nieniu w Polsce, e wizie o jego ucieczce bez adnej wtpli-

woci wiedzia a e w ten sposób nie wskazywa nikogo, kog.)-

by zemsta elektorska dosign bya moga. Waciwie chylji

wic Elektor celu, zarzdzajc przeciw Kalk Steinowi tortur.

Nie dowiedzia si, posugujc si ohydnym gwatem, niczego,

coby mu ju i przedtem nie byo wiadomem. Dodajmy jeszcze

tylko, e zagroony powtórnem uyciem tortury Kalkstein po-

(_1) „Ich habe Manrlat gehabt, von keinem, ais von graf Schlieben, nuindUch

und nicht schriftlich, hat cr mich s^ebeten, ich soli nur klagen, zu Warschau hat

er es gesagt, bci dem Franzosen, einem Pastctenbccker. So wahr, Gott, Gott ist,

eh weIss von keinem Andein."
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wtórzy zeznania swo z dnia il Kwietnia nihyto (lol)ro\V(jlnie

do j)ouownego protokóu.

Tortura owa i wydobyte ni zeznanie stanowi epok
w dziejach jego proccssu. Komissya ledcza skoczya swe

zadanie; trzeba byo nowej instancyi, której przeznaczeniem

miao by wydanie w tej tragicznej sprawie ostatecznego wy-

roku. Zamianowa j eektor dekretem z dnia 23 Kwietnia

a zoy z nastpnych czonków: Kalneina. Abrahama von

Kreytzen, Melchiora von Kreytzen, Andrzeja Lcschwanga, Da-

niela Wegcnera, Hieronima Schimmelpfenniga i professora Laua.

W nadmiarze askawoci, odstpi elektor od pocztkowego
postanowienia wyrzeczonego w instrukcyi dla komissyi ledczej

i dopuci Kalksteinowi obroc z urzdu w osobie sualczego,

wyranie niechtnego swemu klientowi syndyka mTasta Memla
K()ppnera. Tej dr7(cr!j komissyi zamianowanej przez elektora

do sdzenia winia, mona zreszt to samo odda wiadectwo,

co pierwszej. I ona nie bya bez pewnego wspóczucia dla

wnnia, ulegajc otoczeniu, nie okazujc si nieprzystpn

wpywom usposobienia kraju, który, jak zaraz zobaczymy, po-

cz znów dawa znaki oi)ozycyjnego ycia a mianowicie akt

torturowania Kalksteina nie bez oburzenia przyj.

Sjjm pruski obradowa ju od miesica Lutego roku 1Ó71

i pocz si z.iów, jak zwykle, targowa z wadz elektorsk

o podatki, o akcyz, o dostaw rekruta. W szczegóy tej opo-

zycyi stanów prusl-cich, jako nieobchodzcej bliej naszego

przedmiotu, nie mamy powodu wchodzi. Do powiedzie
tylko, e elektor rozdraniony opozycy, rozgniewany oporem
komissyi ledczej w sprawie Kalksteina, wygotowa pod dniem

19 Lutego IÓ71 roku do ksicia de Croy i sw-ego komissarza

Schwerina w przedmiocie sejmu [)ruskiego nastpne pismo:

,,Rozpdz ich, ze wzgldu na to, e laki opór spotylva mnie

tylko ze strony l<;ilku ludzi, którzy pragn odznaczenia a któ-

rzy mniemaj na tej drodze u stanów wielkie zdoby sobie za-

chowanie. Od dnia do dnia utwierdzam si coraz wicej w po-

dobnem przelconaniu, gdy spogldam na to postpowanie zych
ludzi. Protestuj wobec Boga i dam raz jeszcze, abycie ich

przed nieszczciem przestrzegli, aby nie szli za tymi, którzy

s temu winni, gdy takich wynajd swego czasu i przykadnie

ukarz. Na tymczasem dam, aby napisano do regencyi

(Oberrathe) i namiestnika, e jako pan dziedziczny i samowa-
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dny takie kroki i)oclcjinc, jakich stan kraju wraz z luojni

i niego domu dobrem wymaga a za jakie przed Bogiem i po-

tomnoci odpowiem.'- Nacechowana ta najwysz (lraliw(;-

ci odpowied elektora na postaw opozycyjn sejmu pru-

skiego, jest najlepsz miar usposobienia caego kraju. Niec(j

póniej miao ono si objawi wcale niedwuznacznie w sameje

sprawie Kalksteina.

We Wrzeniu 1671 roku, wanie kiedy sejnnki Wieiko-

poskie wr przeciw elektorowi z jjowodu porwania Kalksteina,

kiedy Pac odgraa si wypraw na Prussy, kiedy starosta No-

wodworski puka ostronie do wiziennych drzwi Kalksteina za

porednictwem jego ony, odzywaj si i stany pruskie do ele-

ktora z energicznym protestem przeciw zastosowanej wzgldem

obwinionego torturze. „W Kalksteinie'-, odzywa si protest sta-

nów pruskich, „torturowano jakoby niewinnie nas samych. Ta-

kiej haby i podobnego wstydu nie wyrzdzono nam, odkd

si nazywamy chrzeciaskimi Prusakami; plamy tj nie moe
z nas zetrze adna ludzka rka." Rzecz bardzo naturalna, e
podobne usposobienie kraju odbija si nader charakterysty-

cznie na komissyi majcej z ramienia elektorskiego zasi do

wydania wyroku w sprawie Kalksteina. Cicha jej i bierna, ale

niemniej znaczca dla tego przeciw elektorowi opozycya roz-

poczyna si z samym niemal dniem nominacyi. Ju pod dniem

12 Maja a wic tu prawie po otrzymaniu swego mandatu od

elektora, zanosi komissya protest przeciw wasnej kompeten-

cyi w sprawie Kalksteina i da formalnej procedury sdowej

z dopuszczeniem obrony. W skutek tego to protestu zezwoli

elektor na dodanie Kalksteinowi obrocy, którego osob i sta-

nowisko w podjtej przeze sprawie ocenilimy ju wyej.

Wniosek ten komissyi by waciwie obliczony na przeduenie

sprawy ze skryt intency ocalenia obwinionego. Intencya po-

dol)na odsania si mianowicie z uczynionego póniej nieco ze

strony komissyi elektorowi przedstawienia, aby obwinionego

osadzi na wieczn pokut w zamku Tapiawskim.

Odtd to rozpoczynaj si znów midzy elektorem a ko-

missya wyrokujc podobne targi w przedmiocie wydania osta-

tecznego wyroku, jak poprzednio midzy nim a komissya led-

cz w sprawie zastosowania tortury. Na protesty i przedsta-

wienia komissyi odpowiada elektor pod dniem 2o Maja 1Ó71:

,Przez komissarzy postanowionych w sprawie Kalksteina ma
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nareszcie bez wszelkich ilais/\'ch kori:)\vo(ló\v l)v wydany wy-

rok odpowiednio do prawa i treci akt." (idy mimo to komis-

sya rzecz cigle przewleka i z wydaniem wyroku umylnie siQ

leni, wychodz w miesicu Wrzeniu 1671 ponowne, gniewne

nakazy popiechu ze strony elektora. I to jednake nie poma-

t^a. Komissya leni si i ociga nieprzestannie; tak ona, jak sta-

ny pruskie robi nam wraenie, jakoby si oglday w tej dra-

liwej sprawie cigle jeszcze na Polsk, jak gdyby si spo-

dzieway moe szczliwego skutku usiowa Opackiego w Ber-

linie, moe nawet jakiej zbawczej interwencyi dla winia Me-

melskiego od strony Litwy Nareszcie jednake wyczerpna
si-mono dalszego oporu a prawo, skoro wyrok wyda trze-

ba byo. nie dopuszczao dwuznacznoci. Znajdujca si dugo
midzy motem a kowadem komissya ulega nareszcie i wy-

daa pod dniem 8 Stycznia 1672 wyrok wskazujcy
,,
pukowni-

ka Krystyana Ludwika ]\.alksteina, jako przeniewierc, fasze-

rza i oszczerc, na mier przez ucicie gowy mieczem i utra-

t majtku."

Takie wic ostatecznie rozwizanie znalaz process I\alk-

steina na drc^dze sdowej, jakkolwiek od wydania wyroku do

jego wykonania bya jeszcze pewna przestrze, jakkolwiek

wzgld na stany pruskie i usposobienie kraju, rozgazione sto-

sunki rodzinne i towarzyskie, na Rzeczj)ospolit I\)I^k wre-

szcie, wzliudza pewn nadziej ocalenia zagroonej gowy
wskazanego. Elektor sam znalazszy si u celu ycze, w posia-

daniu wyroku Icomissyi, który mu oddawa osob nieprzyjaciela

pod dyskrecyonaln rozporzdzalno, zawaha si nieco i wo-

la zaczeka. Usposobienie kraju pruskiego byo grone, Pol-

ska moga si obudzi. Ztd to wyr(xlzia si w tyle gniewno-

energicznej dotychczas dziaalnoci elektora pewna ostrona

powcigliwo. -Wchanie si owo trwao bardzo naturalnie

jednake tal< dugo tylko, do})óki bya wtpliwo co do mo-

noci odwetu j)olskiego. Czy b'^ za ów odwet moliwym,
czy by prawdopodobnym wród ówczesnych okolicznoci?

Przypatrzmy si pooeniu rzeczy w Polsce w pierwszych

nesicach owego nieszczsnego roku 1672. Nawanica turecka

walia istnym taranem w pouilniow cian Polski, wezyr Kiu-

pruli wtargn z ogromn si Turków i Tatarów na Podole,

przeszed Dniestr, zacz oblega przedmurze P(jlski, Kamie-

niec. Wewntrz Rzeczypospolitej zanioso si niemal na wojn
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clonunv iin\Hlzy intryg panów chccych zwali z tronu bie-

dnego króla Michaa, a szlacht pragnc go utrzyma. Za-

wizana ostatecznie ])od lask Stefana Czarnieckiego, pisarza

polnego koronneg(3, dnia lo Listopada 1Ó72, konfederacya Go-

bska, jest najwybitniejszym owego domowego zatargu wyra-

zem. Rzeczpospolita, której krace biczowaa bezkarnie i bez-

przeszkodnie, jak rozhukana fala brzeg morski, nawaa ture-

cka; Rzeczpospolita, której wntrze bez wzgldu na podobn
chwil szarpa rak bratniej wani; Rzeczpospolita, l<tóra zapo-

mniaa wspaniaych tradycyi z epol<:i Kazimierza Jagielloczy-

ka i Baiscnów% która, niestety, przestaa rozumie siebie sa-

rn a wród domowych kótni i wojny wywoanej w znacznej

czci polityk obc swemu interessowi, stawaa si guch i o-

bojtn na gos pruskiej ludnoci wycigajcej po raz ostatni do

niej rce, taka, mówimy Rzeczpospolita nie wzbudzaa ani stra-

chu, ani poszanowania. Elektor pewny, e wród podobnyci

l<opotów Rzeczpospolita ani nie bdzie chciaa, ani nie bdzie

moga upomina si o sw obelg i o gow Kall^steina, pewny

*nie mniej, e lada moment przyjdzie Polsce dopomina si u nie-

go traktatowej pomocy looo onierza, obdarzony ju na tym-

czasem kosztownym upominkiem zatwierdzenia traktatów we-

lawslco-hydgoskich i inwestytur starostwa Lemburgsl<iego

i Butowskiego, przyszed do przels:onania, e moe zrzuci

gow Kall-:steina bez niebezpieczestwa dla siebie, e moe
speni al-ct zemsty osobistej w poczeniu z al<tem ,,racyi sfami'"'.

Zrzucona gowa najwybitniejszego reprezentanta opozycyi pru-

sl-ciej miaa rzuci postrach na l^raj, powstrzyma innycli. od na-

ladowania jego niebezpiecznego przykadu. Zestawienie dat

charalcterystyczne na dalszy przebieg tej sprawy rzuca wia-

to. Wanie w chwili, kiedy wezyr Kiupruli szerzy si po Po-

dolu, wanie na siedmnacie dni przed poddaniem Turkom

Kamieca, kiedy kopot turecki Rzeczypospolitej wzrasta do

najwyszej potgi, l-:iedy caa wyobrania i interess narodu

zajte owym nieszczsnym Kamiecem, zatwierdza elektor

dnia l3 Sierpnia 1672 wasnorcznym podpisem „w Kolonii

nad Sprcw" wyrok wskazujcy Kalksteina na mier i utrat

majtl;u.

Mimo tak kategorycznego ze strony elektorskiej aktu,

usiowaa komissya i teraz jeszcze ocali, jeeliby si udao,

gow wskazanego. Pod dniem 6 Wrzenia 1Ó72 podaje ko-
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niissya w nader przezroczystym zamiarze zwoki do elektora

wniosek z zapytaniem, co dalej robi i z prob o dalsz in-

strukcy. Korespondencya zawizana w skutek tego midzy
komissy a elektorem przeciga si a w miesic Padziernik
roku 1672. Dotyczy ona najrozmaitszych drobiazgów i szczegó-

ów, bolesnej i krwawej natury. Komissy czepia si istnie, nie

jak toncy brzytwy, ale jak toncy kruchej somki, kadej
drobnostki, kadej choby pozornej tylko wtpliwoci, aby

przewlec wykonanie wyroku, nasela elektora cigle nowemi
zapytaniami. Midzy innemi, zapytywaa np. elektora o szcze-

góy majcej si speni egzekucyi; nastpnie, co z ciaem
delinkwenta uczyni. Ostatecznie nadszed pod dniem 24 Pa-
dziernika 1672 stanowczy i grony do komissyi rozkaz, aby

bezzwocznie do egzekucyi wyroku przystpia. Po nadejciu

tego kategorycznego rozkazu, skoczya si mono wszelkie-

go dalszego wchania.
Wród ponurego, mglistego w nadmorskim zwaszcza

Memlu o tej po'-ze dnia jesiennego, 7 I>istopada 1672, zebraa
si w komplecie cala komissy z generaem Joachimem von

Górzke na czele, zasiada po za przeznaczonym dla siebie

stoem i kazaa stawi przed swe oblicze winia. Protol-có

j)ublikacyi wyroku istnieje dotd w aktach processu Kalk-

steina, jest niezmiernie szczegóowym a dowodzi niezwykej

odwagi i siy duszy skazanego. Czy to z powodu cierpie po-

niesionych przez tortur, czy to z powodu obciajcych go

cigle kajdan, czy to dotknity moe chorob, nie móg i
o wasnej sile. Wniesiono go tedy do komnaty sdowej na

krzele. Za postawieniem go przed stoem komissyi, przyst-

piono do odczytania wyroku z dnia 8 Stycznia i l-confirmacyi

elektorskiej z dnia i3 Sierpnia 1672. Przez cay cig czytania

potpiajcego dokumentu, spoglda wsl^azany panuro na bok.

Gdy si skoczyo wraz z oznajmieniem, i egzekucya ju na-

zajutrz rano ma nastpi, odwróci si Kalkstein, spojrza mia-

o czonkom komissyi w oczy i zapyta z ironi: ..Isirs nichs

mehr?'-'- (Czy nic wicej?). Jedyny to objaw ze strony wslca-

zanego, jaki protokó spisany z czynnoci publikacyi wyroku

zaznacza, objaw wiadczcy niewtpliwie, e rzecznik praw

pruskich, e pukownik dzielnych zastpów Pawa Sapie-

hy i Stefana Czarnieckiego umia mierci odwanie zajrze

w oczy.
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Cale jo^o odUid zacliowanie nic zuhijc w iiiczm klaiiiu

owój i)ici-\vszj chwili nicwlpliwc^^) ju sjjotkania z nieuni-

knion fatalnoci. \Vilijny wieczór ostatniego dnia ycia

schodzi wskazanemu czci na modlitwach i piewaniu psal-

mów z zacnym, nieodstpujcym go na chwil dyakonem

Schultzem, czci na pisaniu listów do rodziny, które w ko-

piach znajduj si równie w aktach processu a wiadcz
wzniosie i zaszczytnie o charakterze, sercu i prawdziwej mo-

ralnej wartoci w owym najwaniejszym i najuroczystszym mo-

mencie ycia czowieka, który dawniej i gdzieindziej, jak

wszyscy ludzie, nie by moe bez saboci i bdów. Pierwszy

list jest do brata, owego pukownika Krystyana Albrechta,

który sw nikczemn denucyacy z roku 1ÓO7 da pocztek

ledztwu i przeladowaniu jego. W licie owym, nazywajc

go ,,naj7tkochaszym braciszkiem'' (Geliebtestes 3ruderchen),

przedstawia mu w-skazany z pewn obojtn ju na sprawy

tego wiata, pobaliw ironi cae jego wzgldem siebie po-

stpowanie, przypomina mu, jak dalece apetyt jego na Knauten

cTa pocztek zemu a staje si teraz przyczyn jego mierci;

wreszcie przebacza mu z serca i yczy wszystkiego dobrego.

Rozrzewniajcej treci s listy do ony i dzieci. Obok naj-

serdeczniejszych uczu ojca i ma, przebija si w nich po raz

ostatni jakoby testamentowo i przekazuje rodzinie, jakoby

w dziedzictwie jego wiara polityczna i religijna, dwa podstawne

czynniki jego ycia i dziaalnoci przeciw absolutyzmowi bran-

denburgskiemu. Listy te brzmi dosownie jak nastpuje (l):

„Sercem ukochana ono! Kochane dziecitka wyprawcie tem

lepiej, im prdzej do Róssla (na terrytoryum Rzeczypospolitej,

do Warmii), nastpnie do Putuska; rozkacie nauczycielowi.

(1) Do ony. „Die licljcii Kinderclien schicket je clicr je bosser iiach Rossel,

folgends iiach Putusk. Befehlet dem Praeceptori, dass er sie in .Gottes furcht und

Luterischen Religion erzihe, uiid lleis^i<;st iii^tituire, die Lateinische uiul Polnbche

Sprache, Rechnung ex fundamentu lehie "

Do dzieci: Her/.liebstc Kinderclien! Liebet die Frau Mutter, geliorcht ilir in

Aliem, dass sie cuch segiie, geiiorsiinet dem Praeceptoii und denket niclit an

meinen unschuldigcn Todt, sondcrn lasset dem II()chsten sein Oericht. Derwird

an jenem Tage alle riciitcn; freuet Euch nicht wenn liir seliet, dass Gutt nKne

Feinde straffet oder mcin unschuldig BbU riichet, sondcrn betct, dass ihnen Gott

gnadig sei. Miimmel den 8 November 1672.
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aby je wychowywa- w bujani boskiej i wierze hiterskiej,

udziela im pilnie nauki, wyuczy ich ex fundamento acisl<ie-

^^o, polskiego jzyka i rachunków. Dan w Memlu 8 Listopada

1672..." „Sercem ukochane dziateczki! Kochajcie pani matk,
bdcie jej posuszni we wszystkiem, aby wam bogosawia,
suchajcie nauczyciela a nie pamitajcie raojój niewinnej mier-
ci, lecz pozostawcie Najwyszemu jego sd; ^/2 wyda w owym
dniu wyrok swój na wszystkich. Nie cieszcie si, skoro ujrzy-

cie, e Bóg nieprzyjació moich ukarze lub niewinn krew
moje pomci, ale módlcie si, aby Bóg by im askaw. Mummel,
dnia 8 Listopada 1672 r."—Trzymajcie si wiary luterskiej (1),

bo elektor kakuinem, powiedziaby nie mogcy by wypenionym
nawias, uczcie si po polsku i chrocie si do Polski, bo nie

7na jut dla zvas miejsca w ?ccie)nicofiych Prussach,—otó sens

moralny owych listów, skrelonych w wili mierci pod cen-

zur elektorskich stróów, pod warunkiem ostronej powci-
gliwoci, jeeli maj doj przeznaczenia swego. Ostatni list

jeszcze w ow wili mierci napisa Kalkstein do elektora, r^e

proszc o adn asl-r dla siebie, lecz o zwrot zasel-:westro-

wanego majtku onie i dzieciom.

Wród takich to zaj i zatrudnie wskazanego zawi-

ta ponury, mglisty poranek dnia S Listopada 1672. Od godzi-

ny ó-ej bya ju komissya na nogach, rozpoczy. si przygoto-

wania do egzekucyi na podwórzu cytadelli iNIemelskiej. Czas

jej by naznaczony na godzin 8-m. Komissya posaa co

chwila do wiziennej celi Kalksteina z zapytaniami, co wska-

zany porabia i czy niezadugo bdzie gotów.''—Posacy wra-

cali z odpowiedzi, e wizie si modli i piewa psalmy

z dyakonem Schultzem i e kae prosi, aby mu zdjto kajda-

ny. Komissya przychylia si do tego dania i zesza w kom-

plecie na miejsce egzekucyi, poczem, z uderzeniem godziny

8-ej, sprowadzono winia. Ostatnia owa chwila, w której

wskazanemu dano byo spoglda na wszystkie przybory

egzekucyi, stwierdza raz jeszcze a po raz ostatni nieustraszone,

(1) Ten ustijp Kalksteinowego listu zadaje stanowczy kam profesorowi

Droysenowi, który w swni d/.iele: Der Staat des grossen Kurfursten mówi, e
Kalkstein „&v; konwertytem katolickiem:' Abth. III ^tr. 299: „Er Konnte daraiif

rechnen, dass dic Jesuiten, die Bischofe, Urn den Cowertiten unterstutzen wiirden."

Tak si to pisz dzisiaj o flcyalne historye!
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^odiio onierza wypraw szwedzkich i litewskich niztwo.
Wszystko za, co tu zapisujemy, nie jest obrazem samowohiej
fantazyi, lecz poprostu streszczeniem znajflujce*,'o si podo-
bnie w aktach processu protokóu egzekucyjnego. Przyniesio-

no biae przecierado i rozpostarto je na zwilonej mg listo-

padow ziemi; przyniesiono krzeso; pokazao si, e za wyso-

kie na potrzeb, która miaa nastpi. Przyniesiono inne,

nisze, Ictóre odpowiedziao yczenion) ezel-cajcego z mie-

czem l<atowskini mistrza. Chciano nastpnie rozbiera winia
ze sukni. „Dajcie pokój, sam t przysug wywiadczy so-

bie mog", powiedzia; zrzuci sam z siebie kaftan, koszul
i usiad na fatalnem krzele. Kat wykona cios, gowa przy-

jaciela Polski, rzecznika praw pruskich, spada na biae prze-

cierado; ciao zoono w przygotowan trumn i pochowano
bez ceremonii w miejscowym kociele Memelskim. Zacna
maonka nieboszczyka stwierdza jeszcze w ostatniej chwili

pikny przez cay cig tyle straszliwej dla siebie sprawy cha-

rakter. Zanosi ju po egzekucyi wraz z siedmiorgiem mao-
letnich dzieci prob do elektora o pozwolenie pochowania ciaa
mowego w dziedzicznych jej dobrach Remitten. Fryderyk
Wilhelm nie pozwala jednake nawet nieywemu Kalksteino-

wi spocz poród swoich. Odmówi probie Maryi Elbiety

Kalkstein; ciao wskazanego pozostao w slvlepach kocioa
Memelskiego.

Odmowa ta i decyzya elektorska stanowi ostatni kart
znajdujcych si w tajnem archiwum berliskiem al-:! Kalk-

steinowego processu.

EPILOG.

Wchalimy si przez niejaki czas, czy doda do zako-
czonej waciwie egzekucy sprawy Kalksteina niniejszy epilog.

mier jego na rusztowaniu zamyka tak naturalnie, ta-: zaokr-
glajco ostatni scen pitego aktu jego tragcdyi, e szczer
równie, jak ncc jest pokus spuci zason nad ca spra-w z chwil katastrofy z dnia 8 Listopada 1672, zostawi czy-

telnika pod wraeniem tego smutno-pomnikowego aktu. Nie po
raz pierwszy jednake wypada nam j)rzypomnie sobie i czytel-
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nikoni. e zadaniem sz/^uki tylko tworzy ideay, e rzecz po-

etycznej wyobrani tylko tworzy zadawalniajce uczucie mo-

ralne, odpowiadajce reguom estetycznym, zaokrglone w ar-

tystyczn cao dramaty, kiedy historyi pozostaje, choby na-

wet najsmutniejszy dla krelcego j, obowizek /nzwr/)'. Obowi-
zek dania jej nieubarwionego i nieprzcinaczonego niczem wia-

dectwa, clioby nawet z powiceniem mioci wasnej narodo-

wej polskiej, pozostaje nam w kilku sowach niniejszego epilo-

gu, ju wobec zamlcnitego nad Kalksteincm grobu.

Có robi wobec wyrzdzonej sobie obelgi, wobec zrzuco-

nej jakby na urgovvisko sobie gowy przyjaciela swego, przy-

jaciela tern drogocenniejszego, i obcego kraju i obcego ple-

mienia

—

Polska}

Dnia 8 Listopada 1672 spada w Memlu gowa Kalksteina,

we dwa dni póniej spisuje poczciwsza cz szlachty alvt Icon-

federacyi Gobsl^iej, natchniony, nie przeczymy, najszlachet-

niejszemi pobudkami i intencyami, ale, co si niestety zaprze-

czy równie nie da, stwierdzajcy samym swym faktem stan

gbokiego rozstroju, w jakim z jednej strony bronica praw za-

groonego króla Michaa szlachta, w jakim z drugiej intryga ma-

gnacka stanwszy przeciw sobie, ubezwadniy doszcztnie mo-
no akcyi polskiej na zewntrz. Coraz nadto sroej, coraz

okrutniej rozwciekla si równoczenie przeciw Polsce turecka

burza. Lata IÓ72 i 1673 stanowi pamitn, dobrze wiadom
jej dat. Zwyciztwo chocimskie Jana Sobieskiego rozwietla

nieco horyzont, ale, jest te zarazem dat zgonu króla Micha-

a, szczerego, cho mao skutecznego protektora, jakiego Kalk-

stein mia w Polsce za ycia, \vysoko w Rzeczypospolitej po-

oonej osobistoci, której poczciwemu sumieniu pami cite-

go I"valksteina zasn spokojnie nie pozwalaa. Wród bezkró-

lewia zasnuwaj si zwylce elekcyjne intrygi; wiesze wrae-
nia zacieraj w usposobieniu publicznem dawniejsze; w Maju

r. IÓ74 wychodzi Jan Sobieski zwycizc z pola elekcyjnego.

Podczas tego wszystkiego wrzaa cicho i niepostrzeenie, jak

ukryty pomie pod warstw popiou, opozycya pruska. Jeszcze

])od dniem 3l Sierpnia 1678 pisze pose francuzki w Berlinie

A'erjus do ministra Ludwika XIV, sawnego Louvois: ,,Elektor

])Osa dwa puki jazdy do Pruss, równie, jak jestem przekona-

ny, al)y zmusi t prówincy do posuszestwa, jak", by uly
przez to tutejszym Israjom." Jeli wic wedl.ug powyszcg(;
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wiadectwa nie zmienio sig usposobienie Pruss, jeli i o tej pó-
nej dacie jeszcze Ksicztwo Pruskie oglda si z |)ewn tskno-
t za Polsk, — zmienia si w Polsce samej jjosta rzeczy

a elektor rozpoczyna pocichu, zdaleka i ostronie nowy ustgf)

swej akcyi, — „dzieo rekoncyliacyi dworu polskiego z Brand-

tem."

Wiadomy nam ju cay aparat, znane wszelkie szczegóy
komcdyi processowej, jak zarzdzi clel<tor cu uciszeniu rekla-

macyj polskicli, ku formalnemu zadosyuczynicniu alom i

skargom Rzplitej z powodu porwania Kallsteina. l^randt, któ-

remu, jak nam wiadomo z powyszego opowiadania, elektorski

fiska Cramer wytoczy oskarenie z powodu zamachu na I\all<:-

steina, zosta w tal-: zwanym processie banicyjnym pod dniem

6 Maja 1Ó72 r. wskazany na utrat urzgdu i jednoroczny, przy-

musowy pobyt na wsi. Krótko potem jednalce, pod dniem 22

l\wietnia 1673 r. wydaje elelstor do akt processowycli reskrypt,

,,aby w processie banicyjnym przeciw rotmistrzowi Montgom-

meremu i clioremu J^aiimgardtowi wszelkie dalsze kroki po-

wstrzyma i bez specyalnego rozkazu Jego Elektorskiej Moci
wszelkie dalsze postpowanie zawiesi." Zawieszenie to pro-

cessu przeciw gównym wykonawcom zamachu wróyo natu-

ralnie podobn askawo i dla jego sprawcy; Brandt by ju
])ezpiecznym, ,,burza przemina," wedug malowniczego wyra-

enia w licie lvsicia de Croy. Na tem jednake nie byo
elektorowi dosye. I^aron Hoverbeck, który po zatwierdzeniu

traktatów welawsko-bydgoskich, po udzieleniu dalej elelctorowi

inwestytury na starostwo Lemburgsko-Butowskie, wróci jako

reprezentant elelctora do Warszaw^y, by za starym; zastpuj-
cy go przez czas niejal^i rezydent Krysztof Wichert by za ma-

na podobne stanowisko figur. Brandt by mody, miay,
zrczny, gotów, jak tego wietne zoy dowody, w interessie

i na rozkaz elel^tora do wszystlciego, umia zreszt, co nie naj-

mniej wana, popolsku i zna dokadnie stosunki polskie. Zale-

ao w'ie elektorowi na powróceniu go jakimbd sposobem do

Poski, jal<kolwiel-: ukazanie si Brandta na widowni jego czy-

nu»mogo by niebez[)iecznem. Sam Hoverbeck, uwiadomiony

o podobnym zamiarze elektora, odradza powrotu Brandta,

straszy sdem marszal<:owskim, objawia l)ar(lzo powane oba-

wy. Na nieszczcie zna jednake elelctor dygnitarzy polskich

lepiej, jalc jego reprezentant w Warszawie a ufny w stosunki
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i zwizki z nimi, wyprawia w Maja I674 r, l^randta. pod na-

zwiskiem porucznika von Wedcll, nasamprzód do Wielkopol-

ski, zkd za porednictwem Leszczyskich, Grzymuitowskich,

Morsztynów, Niemiryczów, jak towar zakazany ma by przemy-

canym dalej, a bdzie móg zrzuci swoje incognito. Co w ca-

ym tym pomyle rzecz najboleniejsz i najbardziej uderzaj-

c, to e tyle zacny i uczciwy dotd podkanclerzy koronny

Ols)cowski, protektor Kalkstcina, czujcy, jakby si zdavva

mogo, ywo wyrzdzon Rzeczypospolitej przez porwanie jego

obelg, dostaje wiadomo o powrocie Brandta a przecie dziw-

n wobec tego wypadku zaciowuje obojtno. Pod Iconiec

miesica Maja 1674 r. staje Brandt w Poznaniu, jako go i pro-

tegowany nikczemnego Jana Leszczyslciego kanclerza w. ko-

ronnego, dzielcego si moralnemi rzdami nad Wielkopolsk,

o ile na to podejrzliwo szlacliecl-ca pozwala, z drugim podob-

nym sobie nil-:czemnikiem Krzysztofem Grzymutowskim Iaszte-

lanem poznaslvim. Sprawca zamachu na Kalkstcina i krwa-

wej obelgi wyrzdzonej czci i godnoci Rzeczypospolitej jest

przedmiotem grzecznoci, uprzejmoci najwyszukaszej, pieczo-

owitoci pierwszego dygnitarza teje Rzpltej! ,,Pan Kanclerz,"

pisze Brandt do elektora w licie z Poznania .dnia 27 ]Maja 1Ó74

r.,
,,
przyj mnie nad miar grzecznie i przyjacielsl-co." Sam

Brandt, jak ztd widzimy, dziwi si nieco nad owym zbytl<icm

uprzejmoci magnata polslviego. Nie do na tem, zaopatruje

Icanclerz polski cynicznego sprawc Kalksteinowego zamachu
praktycznemi radami w dalszej jego po Polsce Odyssei. Radzi

mu jecha na koronacy Sobiesl<;ie.go do Krakowa, wstpi je-

dnake po drodze do Warszawy a na kady przypadek zaopa-

trzy si w listy elektora do w. kanclerza litewskiego Paca, do
podskarbiego koronnego Morsztyna, do kasztelana i^oznaskie-

go Grzymutowskiegp, aby tem bezpieczniej powróci na wido-

wni swego czynu. Rady Jana Leszczyskiego okazay si sku-

tecznemi, jalv zobaczymy.

Brandt przyby do Warszawy incogniio, jako porucznik
von Wedel i stan gospod u dawnego swego znajomego,
Szkota Thamsona na Lesznie, moe w tych samych komna-
tach, zkd przed czterema laty kaza skrytobójczo porwa Kalk-
stcina. Oglda si wprawdzie niespokojnie troch na wszyst-

kie strony, nie by bez obawy odwetu szlacheckiego, sdu mar-
szakowskiego moe, ale posjjieszyli d(j(la mu otuchy dawili
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przyjaciele, pose s-^wetlzki Diiritler i sekretarz miasta (idaiiska

Stoclert. Nic zbywao jednalce w owycti dniach Czerwcowyci

roku 1674 Brandtowi prjcz owycii przyjació nicmieckicii i na

usunych przyjacioach polskich. Sam Brandt, ku wstydowi na-

szemu niechaj prawda ta bdzie wyrzeczona, mia ich za lep-

szych i uczciwszych, ni si rzeczywicie ols:azali. Jak co dopie-

ro powiedziano, oglda si, zakryty przybraneni nazwiskiem

Wedella, Brandt strachliwic nieco po Warszawie i czelna z re-

zygnacy, a go dosignie jaki czyn mciwoci szlacheckiej lub

pocliwyci pachoek w. marszaka koronnego. Tymczasem nie

wida owych niebezpiecznych nieprzyjació a wszystko wita go

niemal jak tryumfatora! Dworuj mu (irzymutowski kasztelan

poznaski, Andrzej Morsztyn podskarbi koronny, „Kidawy Alor-

szty)i'' krewny podsl<arbiego, znany z powyszego opowiadania,

Lubomirski w. marszaek koronny, sdzia marsza1<owski, ge-

nera Niemirycz, nie wstydz robi si jego rzecznikami u So-

bieslciego, u podl^anclerzego koronnego Olszowskiego. Brandt

zadziwiony troch zbytkiem swego powodzenia a polskiej po-

baliwoci, pisze do elektora: „Pan Opacki jeden tylko fulmi-

nowa troch na mnie." Reszta wspomnianych co dopiero wy-

ej dygnitarzy polskich, wraz z przypuszczonym do swego to-

warzystwa Meglinem, owym kapitanem Meglinem z wojska

Kzplitej cudzoziemslviego autoramentu, odznaczonym tak za-

szczytnie w przygotowaniach do zamachu na Kall<steina,—cz-
stuje Brandta, bawi si z nim i pije. (omielony podobnem po-

wodzeniem rezydent brandenburgski posuwa swoj odwag do

tego stopnia, e staje przed obliczem dawnego swego nieprzy-

jaciela, opiekuna Kalksteina, podkanclerzego Olszowskiego

i zwierza mu si ze swych obaw, ,,Bd bez obawy," odpo-

wiada Olszowski, ,.bo strachy bywaj, na Lachy, nie dla Niem-

ców!" Koncept podobny podkanclerzego kadzie naturalnie ko-

niec wszelkim niepokojom Brandtowym.

Wypadaoby si jeszcze przypatrze usposobieniu nowego
króla pod tym wzgldem. Mamy w tej mierze bardzo wyran
i charakterystyczu wsl^azówk niepodejrzanego wiadka, baro-

na Hoverbecka. Pisze on w depeszy do elektora z dnia 2

Lipca 1674 r.: ,,^jdy kasztelan poznaski i kill-cu innych senato-

rów oznajmio królowi, e w. kanclerz Icoronny za nim (Brand-

tem) si wstawia, wybuchn w sowa: e go dziwi, e pan kan-

clerz nie ma wicej uczucia bólu publicznego (sensum doloris
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publici) i protestowa zarazom, e jest niewinnym, gdy nm si

podobna obelga wyrzdza/' Usposobienie podobne i sowa Ja-

na III byyby bez wtpienia dobre i zdoli\e pocieszy serce pol-

skie, i zwycizca z pod Chocimia i Wiednia przynajmniej mia
,,sensum doloris publici,-' e czu krzywd wyrzdzon Polsce,

e doznawa wstrtu na widok magnatów polskicli, aszcycli

si dotykalnemu sprawcy i boliaterowi owej obelgi. Na nie-

szczcie jednake nie widzimy, aby ten naturalny wybucli

pocziwego uczucia byt mia jakie konsekwentne a trwalsze na-

stpstwa, an III sabnie i miknie po tym pierwszym porywie.

Okolicznoci, jak ju [)Owiedziclimy wyej, zmieniy si. Nowy
król polski poirzebiije elektora, potrzebuje go jako sprzymie-

rzeca wród zatargów domowych, potrzebuje niemniej moe ja-

ko dostarczyciela traktatowych posików przeciw Porcie Otto-

maiiskiej. Równie i elel<tor potrzebuje nowego króla polslvie-

go, l-:tóry wedug brzmienia traktatów welawsl<:o-bydgosls:ici

ma mu zatwierdza niezaleno wadzy w Ksistwie Pruskiem,

udzieli ponownie inwestytur na Lauenburg i Butów. Ztd wy-

radza si stosunelv wzajemnych Icomplementów i grzecznoci.

Hoverbeck skada na uroczystej audencyi powinszowanie Jano-

wi III z powodu wieego wyniesienia na tron lvrólews<i w imie-

niu elel^torslciem. Jan III odpowiada na to powinszowanie kom-

plementami dla elektora: Kalkstein zapomniany i pochowany.

Brandt moe spol^ojnie jecha z Warszawy do Kral^owa na ko-

ronacy, rozkoszowa si bezpiecznie na widowni swego czynu

z miesica Listopada 1670 roku: upragniona tyle przez elektora

„rekoicyliacya Brandta z dworem polskiiii-^ dol-:onana i spenio-

na szczliwie!

W(jbec pndfobnego przebaczenia udzielonego Brandtowi

przez dwór polski, nie ma naturalnie i elektor adnego powo-

du bawi si nadal w urzdzon przeciw Brandtowi komedy.
W r. 167S wydaje dekret udzielajcy sls;ompromitowanemu za-

machem na Kalksteina rezydentowi uroczyst restytucy.

Brandt reliabilitowany umiera w trzydzieci lat póniej ,^syi lai

i chway,'' jalco minister pierwszego króla pruskiego.

Otó, co nam nie liez szczerego bólu, ale w imi prawdy
dziejowej wypado dopowiedzie jeszcze dla uzupenienia cao-

ci tragicznej sprawy Kalksteina.

Zadanie nasze slcoczone. Naley nam zapisa jeszcze tyl-

ko kilka uwag i spostrzee ogólnego znaczenia.
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W postpowaniu lirami enb u rgii nie razi tyle gwat, ile ra-

czój fasz. Stronice dziejów XVII i XVIII wieku pene podoh-
nycli zainacliów na ycie i wolno przeciwników politycznyci

ze strony monych i potnych, jjcne podobnych grzechów
przeciw prawu narodów; w zamachu na Kalksteina odzwiercia-

dla si charakter wieku. Elektor chce zniszczy niebezpiecz-

nego sobie Kalksteina i posuguje si gwatem, który moe by
oburzajcym, który razi od pocztku do koca bezprawiem
i cynizmem, ale który jest naturalnym ze stanowiska interessu

politycznego elektora. Odkd natomiast sprawa poczyna by
wstrtn i obrzyd, to gdy dla pokrycia i zamaskowania gwa-
tu rozwija si ów sztuczny, drobiazgowy i drobnostkowy a ohy-

dny aparat faszu, komedyi i podstpu, to gdy si zasnuwa tro-

skliwie przemylana a zmylona siatka wybiegów i wykrtów.
W szczegóach podobnej roboty zaciera si posta wielkiego

ma, wodza i polityka historyi brandenburgskiej, wynurza si
natomiast i odsania fizyognomia owych maych redniowiecz-
nych dynastów woskich, co speniwszy czyn wtpliwej moral-

noci, nie maj odwagi przyj na siebie miao za odpowie-
dzialnoci, zacieraj z mniejsz lub wiksz zrcznoci jego

lady, wyszukuj sobie kozów ofiarnych, umywaj sami hipo-

kryzyjnie rce.

Ze strony Polski nie razi nas, ani boli najwicej materyal-

na jej niemoc, smutny fakt, e nie mci mieczem wyrzdzonej
sobie obelgi, e nie idzie zbrojn rk odbija wiziennych
drzwi Kalksteina. Co nas boli i dolega wicej, to obojtno jej

moralna i polityczna wobec doznanej ze strony wczorajszego

zaledwie lennika krzywdy, to ó .v lakoniczny w specyfikacyi

Brandtowych wydatków dopisek: „5o talarów sdziemu Wyszo-
grodzkiemu, aby postulatów Kalksteina nie zamieszcza w kon-

stytucy sejmow," to owe dukaty wypacone Kochanowskie-
mu, to owa gocina Brandta u w. kanclerza koronnego, to owo
ucztowanie dygnitarzy i panów polskich z Brandtem po jego po-

wrocie do Warszawy, to owa zatrata wielkich tradycyi XV
wieku, to owa niepami na to, czem Polska bya a czem po-

zosta wity miaa obowizek. Owa Polska, niewiadoma wy-
rzdzonej sobie krzywdy, nierozumiejca siebie samej, niezdol-

na zrozumie woania wycigajcej do siebie rozpaczliwie rce
ludnoci pruskiej, — otó C(j najtragiczniejsz, najczarniejsz

sprawy tej stron, smutn signaura teinporis, odzywajc si



— l32 —

fatalneni dla Polbki samj, krwaweni, ironicznem jakoby, od-

wetowem w sto lat póniej echem, mciweni liodie viihi\ cras

f'bi\ od dnia do dnia niemal po zrzuceniu gowy Kalksteina

w Memlu.

Jego samego poznalimy a nazbyt dostatecznie przez cig
powyszego opowiadania. Mielimy sposobno poznajomi si
z jego osob zbliska i dokadnie, rozpatrze si niemniej w je-

go ujemnych, jak piknych i dodatnich stronach. Krystyan Lu-

dwik Kalkstetn, który da gardo, Hieronim Roth, który da
wolno caego ycia za wyznawan przez si miao spraw,

byli ostatnimi rzecznikami swobód pruskich, ostatnimi wyobra-

zicielami idei federacyjnego wza pomidzy krajem pruskim

a Rzeczpospolit Polsk, szczerymi a niezrozumianymi przyja-

ciómi Polski, potomkami z myli i ducha bohaterów y^i-s^rs/^r-

czego zimzku, pamitnych w dziejach XV wieku, szczliwszych

od siebie braci Baisenów. Polska Kazimierza Jagielloczyka

byaby im pospieszya z bratni odsiecz; senna, nierozumiej-

ca siebie samj, rozdarta wewntrznemi zatargami, odwrócona

w inn stron Polska Michaa Winiowieckiego i Jana Sobie-

skiego powica ich i zapomina, pozwala by grób Kalksteina

zarós chwastem niepamici i obojtnoci. Dzisiajsza epoka, na

caym ucywiliz.-wanym wiecie, jest pamitniejsz i wdziczniej-

sz dl-a czynów, powice i zasug choby odleglejszej prze-

szoci. Gdzieindziej, uczczonoby pami ofiary i zasugi, jak
bya dla Polski i wasnego gniazda zasuga i ofiara Kalksteina,

dotykalnym i dostrzegalnym pomnikiem z kamienia lub spiu.

Co do nas, nie jestemy w monoci stawiania mu podobnych

znaków uznania i pamici. Uczcijmy przynajmniej, skoro ina-

czej by nie moe, zasug i ofiar jego dla Polski niniejszem

wspomnieniem, wznowieniem pamici owej zasugi i owej ofiary

w sercach i umysach obecnej generacyi polskiej.

K (J N 1 E c.
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